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6.3.2013 B7-0081/168 

Alteração  168 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 

Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Em conformidade com o artigo 

208.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia (TFUE), os objetivos 

da cooperação para o desenvolvimento, 

incluindo os objetivos aprovados no 

âmbito das Nações Unidas e das demais 

organizações internacionais competentes, 

devem ser tidos em conta ao abrigo da 

PAC. As medidas adotadas nos termos do 

presente regulamento não devem 

comprometer a capacidade de produção 

alimentar e a segurança alimentar a 

longo prazo dos países em 

desenvolvimento e, nomeadamente, dos 

países menos desenvolvidos (PMD), e 

devem contribuir para o respeito dos 

compromissos assumidos em matéria de 

atenuação das alterações climáticas. 

Or. en 

(Alteração 1 do parecer da Comissão DEVE) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Alteração  169 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Por «sistemas agroflorestais», 

entende-se os sistemas de utilização das 

terras que combinam as espécies arbóreas e 

a agricultura extensiva nas mesmas terras. 

Os Estados-Membros definem o número 

máximo de árvores a plantar por hectare, 

tendo em conta as condições 

edafoclimáticas locais, as espécies 

florestais e a necessidade de garantir a 

utilização das terras para fins agrícolas. 

2. Por «sistemas agroflorestais», 

entende-se os sistemas de utilização das 

terras que combinam as espécies arbóreas e 

a agricultura nas mesmas terras. Os 

Estados-Membros definem o número 

máximo de árvores a plantar por hectare, 

tendo em conta as condições 

edafoclimáticas locais, as espécies 

florestais e a necessidade de garantir a 

utilização das terras para fins agrícolas. 

Or. en 

Justificação 

Os sistemas agroflorestais não devem ser limitados à agricultura extensiva. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Alteração  170 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 

 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A criação e o desenvolvimento de 

novas atividades económicas sob a forma 

de novas explorações agrícolas, novas 

empresas ou novos investimentos em 

atividades não agrícolas são essenciais para 

o desenvolvimento e a competitividade das 

zonas rurais. Uma medida destinada ao 

desenvolvimento das explorações e das 

empresas agrícolas deveria facilitar a 

instalação inicial dos jovens agricultores e 

a adaptação estrutural das suas explorações 

após a sua criação, bem como a 

diversificação dos agricultores para 

atividades não agrícolas e a criação e 

desenvolvimento de PME não agrícolas nas 

zonas rurais.  Há ainda que incentivar o 

desenvolvimento de pequenas explorações 

agrícolas potencialmente viáveis do ponto 

de vista económico. Para assegurar a 

viabilidade de novas atividades 

económicas que beneficiam de apoio no 

âmbito desta medida, este deve ficar 

subordinado à apresentação de um plano de 

atividades.  O apoio à criação de empresas 

(21) A criação e o desenvolvimento de 

novas atividades económicas sob a forma 

de novas explorações agrícolas, novas 

empresas ou novos investimentos em 

atividades não agrícolas são essenciais para 

o desenvolvimento e a competitividade das 

zonas rurais. Uma medida destinada ao 

desenvolvimento das explorações e das 

empresas agrícolas deveria facilitar a 

instalação inicial dos jovens agricultores e 

a adaptação estrutural das suas explorações 

após a sua criação, bem como a 

diversificação dos agricultores para 

atividades não agrícolas e a criação e 

desenvolvimento de PME não agrícolas nas 

zonas rurais. Há ainda que incentivar o 

desenvolvimento de pequenas explorações 

agrícolas potencialmente viáveis do ponto 

de vista económico. Para assegurar a 

viabilidade de novas atividades 

económicas que beneficiam de apoio no 

âmbito desta medida, este deve ficar 

subordinado à apresentação de um plano de 

atividades. O apoio à criação de empresas 
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deve abranger apenas o período inicial de 

vida de uma empresa, não devendo 

transformar-se numa ajuda ao 

funcionamento.  Por conseguinte, caso os 

Estados-Membros optem por conceder a 

ajuda sob forma de frações, estas devem 

ser previstas para um período não superior 

a cinco anos. Além disso, para incentivar a 

reestruturação do setor agrícola, deve ser 

concedido apoio sob forma de pagamentos 

anuais aos agricultores que participam no 

regime dos pequenos agricultores 

estabelecido no título V do Regulamento 

(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 

compromisso de ceder a totalidade da sua 

exploração e direitos ao pagamento 

correspondentes a outro agricultor que 

não participa nesse regime.  

deve abranger apenas o período inicial de 

vida de uma empresa, não devendo 

transformar-se numa ajuda ao 

funcionamento. Por conseguinte, caso os 

Estados-Membros optem por conceder a 

ajuda sob forma de frações, estas devem 

ser previstas para um período não superior 

a cinco anos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Alteração  171 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposta de regulamento 

Considerando 35-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (35-A) A ciência e a tecnologia agrárias 

devem contribuir para a 

multifuncionalidade da agricultura, 

apoiar a diversidade da agricultura e dos 

sistemas alimentares, preservar a 

biodiversidade, sustentar os recursos 

naturais, melhorar as condições de vida 

nos meios rurais, nomeadamente através 

de uma maior diversificação da pequena 

agricultura, e minimizar os impactos 

negativos da atividade agrícola nas 

pessoas e no ambiente. 

Or. en 

 

 


