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6.3.2013 B7-0081/172 

Alteração  172 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen 

 

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 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) Atualmente, os agricultores estão 
cada vez mais expostos a riscos 
económicos e ambientais em 
consequência das alterações climáticas e 
da maior volatilidade dos preços. Neste 
contexto, a gestão eficaz dos riscos 
assume uma importância acrescida para 
os agricultores. Por conseguinte, devia ser 
criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se 
defrontam. Assim, esta medida deve 
contribuir para cobrir os prémios de 
seguro de colheitas, de animais e de 
plantas pagos pelos agricultores, bem 
como para criar fundos mutualistas e as 
compensações pagas por estes fundos aos 
agricultores pelas perdas sofridas na 
sequência de surtos de doenças dos 
animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um 
fundo mutualista, destinado a apoiar os 
agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus 

Suprimido 
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rendimentos. Para assegurar a igualdade 
de tratamento dos agricultores em toda a 
União, a não distorção da concorrência e 
o respeito das obrigações internacionais 
da União, há que prever condições 
específicas para a concessão do apoio no 
âmbito destas medidas. A fim de 
assegurar a utilização eficaz e efetiva dos 
recursos orçamentais do FEADER, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à 
definição da duração mínima e máxima 
dos empréstimos comerciais atribuídos 
aos fundos mutualistas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/173 

Alteração  173 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Norbert Neuser, Brian Simpson, 

Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 

 

Mandato para 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 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 6.º-A 

 Coerência das políticas na perspetiva do 
desenvolvimento 

 Em conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, a reforma deve velar por que os 
objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento, incluindo os objetivos 
aprovados no âmbito das Nações Unidas e 
das demais organizações internacionais 
competentes, sejam tidos em conta pela 
PAC. As medidas adotadas nos termos do 
presente regulamento não comprometerão 
a capacidade de produção alimentar e a 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento e, 
nomeadamente, dos países menos 
desenvolvidos (PMD), e contribuirão para 
o respeito dos compromissos assumidos 
pela União em matéria de atenuação das 
alterações climáticas. Ao promover a 
agricultura sustentável, a União deve 
consolidar as conclusões da Avaliação 
Internacional de Ciência e Tecnologia 
Agrárias para o Desenvolvimento 
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(IAASTD). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/174 

Alteração  174 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Brian Simpson, Dan Jørgensen 

 

Mandato para 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 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) À agricultura de elevado valor 
natural; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/175 

Alteração  175 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen, Brian Simpson 

 

Mandato para 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 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-B) À agricultura biológica. 

Or. en 

 

 


