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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A obrigação da UE de respeitar a coerência das políticas para o desenvolvimento está 
codificada no artigo 208.º do Tratado de Lisboa, no qual a UE se compromete a ter em conta 
os objetivos de desenvolvimento em todas as políticas suscetíveis de afetar os países em 
desenvolvimento e a evitar contradições entre as políticas. A segurança alimentar e a 
agricultura sustentável são domínios prioritários da cooperação para o desenvolvimento da 
UE. O quadro político pertinente da UE1 (2010) sublinha a importância da coerência das 
políticas para o desenvolvimento (CPD) para a segurança alimentar a nível mundial e destaca 
a política agrícola comum (PAC) da UE.  Embora a incoerência da PAC com os objetivos de 
desenvolvimento tenha diminuído ao longo dos anos, especialmente desde que o Acordo 
sobre a Agricultura da OMC obrigou a UE a reduzir o apoio público à agricultura, que 
distorce o comércio, e a eliminar gradualmente as subvenções à exportação, subsistem 
problemas de incoerência: 

 Subvenções à produção agrícola na UE que desencadeiam um aumento das exportações ou 
importações de certas mercadorias com destino ou origem em países em desenvolvimento 
(por exemplo, o apoio associado voluntário a produtos considerados sensíveis para os 
países em desenvolvimento);

 Medidas de apoio ao mercado que desencadeiam o aumento das exportações de certas 
mercadorias para os países em desenvolvimento (por exemplo, apoio à armazenagem de 
leite em pó desnatado na UE que, devido à sobreprodução, é exportado para países em 
desenvolvimento a preços extremamente baixos);

 Efeitos climáticos negativos ou produção agrícola com utilização intensiva de recursos 
(por exemplo, as emissões de gases com efeito de estufa do setor pecuário da UE agravam 
as alterações climáticas e contribuem para uma diminuição das colheitas nas regiões 
tropicais e subtropicais). 

O presente regulamento define os objetivos e os instrumentos da PAC, propondo um novo 
«modelo de prestação» que confere aos Estados-Membros da UE uma maior responsabilidade 
na definição da PAC. Há poucas alterações substantivas, para além das possibilidades 
adicionais de redução da ambição, uma vez que os Estados-Membros fixariam os seus 
próprios objetivos específicos. A relatora lamenta que a proposta legislativa relativa à da PAC 
não responda ao apelo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que exige uma 
transição substancial para sistemas de produção alimentar sustentáveis, passando de uma 
agricultura intensiva em termos de recursos para práticas agroecológicas até 2030.

A análise da proposta revelou que, uma vez que a Comissão propõe uma continuidade 
significativa em termos de conteúdo da PAC, ou «manutenção do status quo», a política 
continuará a ter efeitos externos negativos no desenvolvimento após 2021: 

 A proposta da Comissão é acompanhada de uma avaliação de impacto com um pequeno 
capítulo sobre a CPD, que não garante à relatora a observância da obrigação imposta pelo 

1 Comissão Europeia, Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Quadro estratégico da 
UE para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios no domínio da segurança alimentar 
COM(2010)127 final. Bruxelas, CE, 31 de março de 2010.



PE629.646v02-00 4/61 AD\1176613PT.docx

PT

TFUE: no que respeita ao comércio, afirma que «atualmente mais de 90 % dos apoios 
diretos não distorcem o comércio», o que reconhece implicitamente que um pouco menos 
de 10 % do apoio direto continua a distorcer o comércio. 

 O parágrafo sobre a utilização excecional de medidas de apoio ao mercado é muito curto e 
não analisa os efeitos no desenvolvimento. Não é feita qualquer referência aos eventuais 
efeitos negativos da PAC em termos de clima no desenvolvimento, embora a agricultura 
represente 11 % das emissões de gases com efeito de estufa.

Uma vez que o projeto de regulamento não revela a forma como a UE e os seus Estados-
Membros assegurarão a coerência das políticas para o desenvolvimento, nem o modo como 
acompanharão o impacto da PAC no desenvolvimento, a relatora propõe que o regulamento 
seja alterado do seguinte modo:

 Um maior empenho na CPD através da sua introdução como objetivo específico e do 
aditamento de um capítulo dedicado ao desenvolvimento;

 Acompanhamento dos impactos da PAC no desenvolvimento, alargando o quadro de 
controlo e introduzindo um mecanismo de apresentação de queixas; 

 Garantia de que as subvenções, incluindo o apoio associado ao rendimento, não tenham 
efeitos nocivos através da introdução de um conjunto de salvaguardas;

 Definição de normas ambientais mínimas que os beneficiários de pagamentos diretos 
devem respeitar;   

 Alargamento do apoio às culturas de leguminosas para reduzir as importações de soja 
destinada a alimentos para animais;

 Limitação dos efeitos negativos sobre o ambiente e o clima; melhor acompanhamento das 
despesas no domínio da luta contra as alterações climáticas.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 42.º e o artigo 43.º, 

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 42.º, o artigo 43.º, 
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n.º 2, n.º 2, e o artigo 208.º.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «O futuro da 
alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, identifica os desafios, 
os objetivos e as orientações para a futura 
política agrícola comum (PAC) pós 2020. 
Esses objetivos incluem, inter alia, a 
necessidade de a PAC se mais orientada 
para os resultados, de modo a impulsionar 
a modernização e a sustentabilidade, 
designadamente a sustentabilidade 
económica, social, ambiental e climática 
das zonas agrícolas, florestais e rurais, e 
contribuir para a redução dos encargos 
administrativos relacionados com a 
legislação da União que sobrecarregam os 
beneficiários.

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «O futuro da 
alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, identifica os desafios, 
os objetivos e as orientações para a futura 
política agrícola comum (PAC) e em 
termos de segurança alimentar após 2020. 
Esses objetivos incluem, inter alia, a 
necessidade de a PAC ser mais orientada 
para os resultados, de modo a produzir 
alimentos saudáveis, impulsionar a 
modernização e a sustentabilidade, 
designadamente a sustentabilidade 
económica, social, ambiental e climática 
das zonas agrícolas, florestais e rurais, 
reduzir o hiato de desenvolvimento entre 
diferentes regiões e contribuir para a 
redução dos encargos administrativos 
relacionados com a legislação da União 
que sobrecarregam os beneficiários. A 
referida comunicação salienta igualmente 
a dimensão global da PAC e afirma o 
compromisso assumido pela União no 
sentido de reforçar a coerência das 
políticas para o desenvolvimento 
sustentável (CPDS).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração



PE629.646v02-00 6/61 AD\1176613PT.docx

PT

(1-A) A fim de abordar a dimensão 
global e as implicações da PAC, a 
Comissão deve garantir a coerência e a 
continuidade com outros instrumentos e 
políticas externas da União, em particular 
no domínio da cooperação para o 
desenvolvimento e do comércio. O 
compromisso da União relativo à 
coerência das políticas para o 
desenvolvimento exige que sejam tidos em 
conta os objetivos e princípios em matéria 
de desenvolvimento aquando da conceção 
das políticas agrícolas, em particular para 
garantir que estejam em consonância com 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e o Acordo de Paris.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Uma vez que a PAC necessita de 
afinar as suas respostas aos desafios e 
oportunidades, conforme eles se 
manifestam, ao nível da União, 
internacional, nacional, regional, local e 
das explorações, importa simplificar a 
governação da PAC e melhorar a sua 
prestação em resposta aos objetivos da 
União, bem como reduzir 
significativamente os encargos 
administrativos. No modelo de prestação 
ora proposto, a União estabelece os 
parâmetros políticos básicos (objetivos da 
PAC, modalidades gerais de intervenção, 
requisitos básicos), cabendo aos Estados-
Membros uma maior iniciativa e 
responsabilidade relativamente ao modo de 
cumprimento dos objetivos e de 
concretização das metas acordadas. Com 
mais subsidiariedade, será possível melhor 
ter em conta as condições e necessidades 
locais, adaptando o apoio de modo a 
maximizar a sua contribuição para os 

(2) Uma vez que a PAC necessita de 
afinar as suas respostas aos desafios (como 
o aumento da concentração das terras 
agrícolas) e oportunidades, conforme eles 
se manifestam, ao nível da União, 
internacional, nacional, regional, local e 
das explorações, importa simplificar a 
governação da PAC e melhorar a sua 
prestação em resposta aos objetivos da 
União, bem como reduzir 
significativamente os encargos 
administrativos. No modelo de prestação 
ora proposto, a União estabelece os 
parâmetros políticos básicos (objetivos da 
PAC, modalidades gerais de intervenção, 
requisitos básicos), cabendo aos Estados-
Membros uma maior iniciativa e 
responsabilidade relativamente ao modo de 
cumprimento dos objetivos e de 
concretização das metas acordadas. Com 
mais subsidiariedade, será possível melhor 
ter em conta as condições e necessidades 
locais, adaptando o apoio de modo a 
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objetivos da União. maximizar a sua contribuição para os 
objetivos da União, incluindo a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e o Acordo de Paris. Tal só é possível se os 
objetivos forem ambiciosos e se um 
sistema de acompanhamento assegurar 
que a PAC contribua para a proteção do 
ambiente, da biodiversidade, do bem-estar 
dos animais e da justiça social a nível da 
União e a nível mundial.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As sinergias entre o FEADER e o 
Programa Horizonte Europa deverão 
contribuir para que o FEADER utilize da 
melhor forma possível os resultados da 
investigação e da inovação, nomeadamente 
os obtidos com projetos financiados pelo 
Programa Horizonte Europa e pela parceria 
europeia de inovação (PEI) tendo em vista 
garantir a «produtividade e 
sustentabilidade agrícolas», conduzindo a 
inovações no setor agrícola e nas zonas 
rurais.

(6) As sinergias entre o FEADER e o 
Programa Horizonte Europa deverão 
contribuir para que o FEADER utilize da 
melhor forma possível os resultados da 
investigação e da inovação, nomeadamente 
os obtidos com projetos financiados pelo 
Programa Horizonte Europa e pela parceria 
europeia de inovação (PEI) tendo em vista 
garantir a «produtividade e 
sustentabilidade agrícolas», conduzindo a 
inovações no setor agrícola e nas zonas 
rurais vocacionadas para os ODS. Neste 
contexto, para além do objetivo 2 
(erradicação da fome), outros objetivos 
particularmente importantes são os 
objetivos 5 (igualdade de género), 12 
(produção e consumo responsáveis), 13 
(ação climática) e 15 (vida terrestre). 
Sempre que adequado, os resultados da 
investigação e da inovação devem ser 
partilhados com os países em 
desenvolvimento no quadro da 
cooperação para o desenvolvimento da 
União, a fim de promover o 
desenvolvimento sustentável.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para concretizar os objetivos da 
política agrícola comum, conforme 
estabelecido no artigo 39.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), e assegurar que a União enfrenta 
de forma adequada os seus desafios mais 
recentes, é conveniente prever um conjunto 
de objetivos gerais que reflitam as 
orientações formuladas na Comunicação 
sobre o futuro da alimentação e da 
agricultura. Importa definir um conjunto de 
objetivos específicos à escala da União, a 
aplicar pelos Estados-Membros nos seus 
planos estratégicos da PAC. Ao procurar o 
equilíbrio entre as várias dimensões do 
desenvolvimento sustentável, em sintonia 
com a avaliação de impacto, esses 
objetivos específicos deverão traduzir os 
objetivos gerais da PAC em prioridades 
mais concretas e ter em conta a legislação 
pertinente da União, nomeadamente nos 
domínios climático, energético e 
ambiental.

(11) Para concretizar os objetivos da 
política agrícola comum, conforme 
estabelecido no artigo 39.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), e assegurar que a União enfrenta 
de forma adequada os seus desafios mais 
recentes, é conveniente prever um conjunto 
de objetivos gerais que reflitam as 
orientações formuladas na Comunicação 
sobre o futuro da alimentação e da 
agricultura. Importa definir um conjunto de 
objetivos específicos à escala da União, a 
aplicar pelos Estados-Membros nos seus 
planos estratégicos da PAC. Esses 
objetivos específicos deverão corresponder 
às diferentes dimensões do 
desenvolvimento sustentável e, 
simultaneamente, traduzir os objetivos 
gerais da PAC em prioridades mais 
concretas e ter em conta a legislação 
pertinente da União, nomeadamente nos 
domínios climático, energético e 
ambiental.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Tendo em conta o papel da União 
enquanto importante exportador e 
importador, a PAC desempenha um papel 
não só nos mercados agrícolas nacionais, 
mas também nos mercados agrícolas 
internacionais, afetando assim os meios 
de subsistência dos pequenos agricultores 
e a resiliência das comunidades e dos 
ecossistemas rurais.



AD\1176613PT.docx 9/61 PE629.646v02-00

PT

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Em consonância com a 
comunicação sobre «O futuro da 
alimentação e da agricultura», a PAC 
deve ter em conta os artigos 3.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE) e o 
artigo 208.º do TFUE. A garantia da 
coerência das políticas para o 
desenvolvimento (CPD) inclui o respeito 
do princípio «não prejudicar», evitando a 
criação de externalidades negativas (por 
exemplo, através da desflorestação ou do 
dumping prejudicial), o respeito pelo 
Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento e o compromisso de 
alcançar os objetivos definidos na Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
bem como o direito ao desenvolvimento, 
tal como definido na Declaração sobre o 
Direito ao Desenvolvimento1-A.
__________________
1-A Adotada pela Assembleia-Geral das 
Nações Unidas na sua Resolução 41/128, 
de 4 de dezembro de 1986.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Uma PAC mais inteligente, 
modernizada e sustentável deverá abarcar 
a investigação e a inovação, a fim de servir 
a multifuncionalidade dos sistemas 
agrícolas, florestais e alimentares da União, 

(12) Uma PAC mais inteligente, 
modernizada e sustentável deve abarcar a 
investigação e a inovação, a fim de 
produzir alimentos mais saudáveis, 
nomeadamente logrando, de forma 



PE629.646v02-00 10/61 AD\1176613PT.docx

PT

investindo no desenvolvimento tecnológico 
e na digitalização, e melhorando o acesso 
a conhecimentos imparciais, coerentes, 
relevantes e recentes.

progressiva, uma agricultura livre de 
pesticidas, reduzir a pobreza, servir a 
multifuncionalidade dos sistemas agrícolas, 
florestais e alimentares da União, 
investindo no desenvolvimento tecnológico 
e em práticas agroecológicas, melhorando 
o acesso a conhecimentos imparciais, 
coerentes, relevantes e recentes, bem como 
criando possibilidades de os agricultores 
trocarem informações em benefício das 
comunidades rurais e do setor agrícola 
mundial. Em especial, cumpre incorporar 
a perspetiva de género e a capacitação das 
mulheres na PAC, devendo os Estados-
Membros desenvolver, no âmbito dos 
planos estratégicos, subprogramas de 
apoio às agricultoras na utilização dos 
instrumentos financeiros e na atualização 
dos seus conhecimentos e das suas 
competências.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No âmbito do modelo de prestação 
da PAC, deverão ser definidos os 
objetivos, os tipos de intervenções e os 
requisitos de base da União aplicáveis aos 
Estados-Membros, cabendo a estes últimos 
traduzir esse quadro da União nos 
dispositivos de apoio aplicáveis aos 
beneficiários. Neste contexto, os Estados-
Membros deverão agir de acordo com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com os princípios gerais do 
direito da União, bem como assegurar que 
o quadro jurídico para concessão do apoio 
da União aos beneficiários se baseia nos 
seus planos estratégicos da PAC e está em 
linha com os princípios e requisitos 
estabelecidos no presente regulamento e no 
[Regulamento Horizontal].

(13) No âmbito do modelo de prestação 
da PAC, deverão ser definidos os 
objetivos, os tipos de intervenções e os 
requisitos de base da União aplicáveis aos 
Estados-Membros, cabendo a estes últimos 
traduzir esse quadro da União nos 
dispositivos de apoio aplicáveis aos 
beneficiários. Neste contexto, os Estados-
Membros deverão agir de acordo com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, com os princípios gerais do 
direito da União, com a obrigação de a 
União assegurar a coerência das políticas 
para o desenvolvimento na aplicação dos 
instrumentos de apoio da PAC e com a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, bem como assegurar que o 
quadro jurídico para a concessão do apoio 
da União aos beneficiários se baseie nos 
seus planos estratégicos da PAC e esteja 
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em linha com os princípios e requisitos 
estabelecidos no presente regulamento e no 
[Regulamento Horizontal].

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para promover um setor agrícola 
mais inteligente e resiliente, os pagamentos 
diretos continuam a ser uma parte, a fim de 
garantir um apoio justo ao rendimento dos 
agricultores. Do mesmo modo, para 
aumentar a recompensa dada pelo mercado 
aos agricultores, será necessário investir na 
reestruturação, modernização, inovação e 
diversificação das explorações agrícolas, 
bem como nas novas tecnologias.

(14) Para promover um setor agrícola 
mais inteligente e resiliente, os pagamentos 
diretos continuam a ser uma parte, a fim de 
garantir um apoio justo ao rendimento dos 
agricultores. Do mesmo modo, para 
aumentar a recompensa dada pelo mercado 
aos agricultores, será necessário investir na 
reestruturação, modernização, inovação e 
diversificação das explorações agrícolas, 
bem como nas novas tecnologias. Além 
disso, as estratégias de investimento da 
União devem incentivar investimentos 
responsáveis na agricultura sustentável, 
com especial destaque para o tratamento e 
a criação de valor.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No contexto de uma maior 
orientação da PAC para o mercado, como 
previsto na Comunicação «O futuro da 
alimentação e da agricultura», o nível de 
exposição ao mercado, as alterações 
climáticas e a frequência e severidade dos 
fenómenos meteorológicos extremos, bem 
como as crises sanitárias e fitossanitárias, 
podem implicar um risco de volatilidade 
dos preços e pressões crescentes sobre os 
rendimentos. Por conseguinte, embora, em 
última análise, os agricultores sejam 

(15) No contexto de uma maior 
orientação da PAC para o mercado 
europeu, como previsto na comunicação 
sobre «O futuro da alimentação e da 
agricultura», o nível de exposição ao 
mercado, as alterações climáticas e a 
frequência e severidade dos fenómenos 
meteorológicos extremos, bem como as 
crises sanitárias e fitossanitárias, podem 
implicar um risco de volatilidade dos 
preços e pressões crescentes sobre os 
rendimentos. Por conseguinte, embora, em 
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responsáveis pela definição das estratégias 
a adotar ao nível das próprias explorações, 
deverá ser criado um enquadramento sólido 
para garantir uma gestão adequada dos 
riscos. Para cumprimento deste objetivo, os 
Estados-Membros e os agricultores 
poderão recorrer a uma plataforma à escala 
da União para desenvolvimento das 
capacidades de gestão dos riscos, de modo 
a fornecer aos agricultores instrumentos 
financeiros adequados para acesso ao 
investimento e a capital de exploração, 
formação, transferência de conhecimentos 
e aconselhamento.

última análise, os agricultores sejam 
responsáveis pela definição das estratégias 
a adotar ao nível das próprias explorações, 
deverá ser criado um enquadramento sólido 
para regulamentar os mercados e garantir 
uma gestão adequada dos riscos para a 
saúde e para o clima, evitando as 
armadilhas e os problemas de outros 
modelos adotados em todo o mundo. Para 
cumprimento deste objetivo, os Estados-
Membros e os agricultores poderão 
recorrer a uma plataforma à escala da 
União para desenvolvimento das 
capacidades de gestão dos riscos, de modo 
a fornecer aos agricultores instrumentos 
financeiros adequados para acesso ao 
investimento e a capital de exploração, 
formação, transferência de conhecimentos 
e aconselhamento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O reforço da proteção ambiental e 
da ação climática e a contribuição para a 
consecução dos objetivos da União 
relacionados com o ambiente e o clima 
constitui uma das principais prioridades 
para a agricultura e a silvicultura da União 
no futuro. A arquitetura da PAC deverá, 
por conseguinte, refletir uma maior 
ambição relativamente a estes objetivos. 
Em virtude do modelo de prestação, as 
medidas tomadas para lutar contra a 
degradação do ambiente e as alterações 
climáticas deverão focalizar-se nos 
resultados e o artigo 11.º do TFUE deverá, 
para esse efeito, ser tido como uma 
obrigação de obtenção de resultados.

(16) O reforço da proteção ambiental e 
da ação climática e a contribuição para a 
consecução dos objetivos da União 
relacionados com o ambiente e o clima 
constitui uma das principais prioridades 
para a agricultura e a silvicultura da União 
no futuro. A arquitetura da PAC deve, por 
conseguinte, refletir uma maior ambição e 
esta política deve ser acelerada para 
respeitar estes objetivos e fazer da 
agricultura um pilar sólido da luta contra 
as alterações climáticas. Em virtude do 
modelo de prestação, as medidas tomadas 
para lutar contra a degradação do ambiente 
e as alterações climáticas deverão 
focalizar-se nos resultados e o artigo 11.º 
do TFUE deverá, para esse efeito, ser tido 
como uma obrigação de obtenção de 
resultados. Dado que muitas zonas rurais 
da União sofrem de problemas estruturais, 
designadamente a falta de oportunidades de 
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emprego atrativo, a escassez de 
competências, a falta de investimento na 
conectividade e nas infraestruturas e nos 
serviços essenciais, bem como a fuga dos 
jovens, é fundamental reforçar o tecido 
económico e social dessas zonas, em 
consonância com a Declaração de Cork 
2.0, nomeadamente por via da criação de 
postos de trabalho, inclusive nos países 
terceiros, para a crescente população 
local, e da renovação geracional, levando o 
crescimento e o emprego às zonas rurais, 
promovendo a inclusão social, a renovação 
das gerações e o desenvolvimento de 
«aldeias inteligentes» em todas as zonas 
rurais europeias. Conforme indicado na 
Comunicação sobre «O futuro da 
alimentação e da agricultura», as novas 
cadeias de valor rurais, tais como as 
energias renováveis, a bioeconomia 
emergente, a economia circular e o 
ecoturismo, podem oferecer boas 
perspetivas de crescimento e de criação de 
emprego nas zonas rurais. Neste contexto, 
os instrumentos financeiros e a utilização 
da garantia InvestEU poderão desempenhar 
um papel crucial, ao garantir o acesso ao 
financiamento e reforçar a capacidade de 
crescimento das explorações e das 
empresas agrícolas. As zonas rurais 
dispõem de um potencial de oportunidades 
de emprego para os nacionais de países 
terceiros em situação regular, promovendo 
a sua integração económica e social, 
especialmente no quadro das estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

Dado que muitas zonas rurais da União 
sofrem de problemas estruturais, 
designadamente a falta de oportunidades de 
emprego atrativo, a escassez de 
competências, a falta de investimento na 
conectividade e nas infraestruturas e nos 
serviços essenciais, bem como a fuga dos 
jovens, é fundamental reforçar o tecido 
económico e social dessas zonas, em 
consonância com a Declaração de Cork 
2.0, nomeadamente por via da criação de 
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postos de trabalho e da renovação 
geracional, levando o crescimento e o 
emprego às zonas rurais, promovendo a 
inclusão social, a renovação das gerações e 
o desenvolvimento de «aldeias 
inteligentes» em todas as zonas rurais 
europeias. Conforme indicado na 
Comunicação sobre «O futuro da 
alimentação e da agricultura», as novas 
cadeias de valor rurais, tais como as 
energias renováveis, a bioeconomia 
emergente, a economia circular e o 
ecoturismo, podem oferecer boas 
perspetivas de crescimento e de criação de 
emprego nas zonas rurais. Neste contexto, 
os instrumentos financeiros e a utilização 
da garantia InvestEU poderão desempenhar 
um papel crucial, ao garantir o acesso ao 
financiamento e reforçar a capacidade de 
crescimento das explorações e das 
empresas agrícolas. As zonas rurais 
dispõem de um potencial de oportunidades 
de emprego para os nacionais de países 
terceiros em situação regular, promovendo 
a sua integração económica e social, 
especialmente no quadro das estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A PAC deverá continuar a garantir 
a segurança alimentar, significando isso o 
acesso a alimentos suficientes, seguros e 
nutritivos, em qualquer momento.  Além 
disso, deverá contribuir para melhorar a 
capacidade de resposta da agricultura da 
União às novas exigências da sociedade em 
matéria de saúde e alimentação, onde se 
incluem a produção agrícola sustentável, 
uma alimentação mais saudável, os 
resíduos alimentares e o bem-estar dos 
animais. A PAC deverá continuar a 

(17) A PAC deverá continuar a garantir 
a segurança alimentar da União, 
significando isso o acesso a alimentos 
suficientes, seguros e nutritivos, em 
qualquer momento, e o aumento da 
produção de proteínas vegetais na União. 
Além disso, deverá contribuir para 
melhorar a capacidade de resposta da 
agricultura da União às novas exigências 
da sociedade em matéria de saúde e 
alimentação, onde se incluem a produção 
agrícola sustentável, uma alimentação mais 
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promover os produtos com características 
específicas e valiosas e, ao mesmo tempo, 
a ajudar os agricultores a adaptarem a sua 
produção de forma proativa, de acordo com 
os sinais do mercado e as necessidades dos 
consumidores.

saudável, a redução dos resíduos 
alimentares e o aumento do bem-estar dos 
animais. A PAC deverá continuar a 
promover os produtos com características 
específicas e valiosas e, ao mesmo tempo, 
a ajudar os agricultores a adaptarem a sua 
produção de forma proativa, de acordo com 
os sinais do mercado e as necessidades dos 
consumidores, também mediante acesso a 
terras a preços razoáveis, incentivos para 
a instalação de jovens agricultores e 
promoção de circuitos de abastecimento 
curtos e de compras nos mercados locais. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja concedido apoio financeiro aos 
agricultores para que adquiram as novas 
competências de que necessitam para 
adaptar a sua produção de modo a 
satisfazer as necessidades evolutivas dos 
consumidores e proteger os meios de 
subsistência das comunidades rurais de 
todo o mundo. Sem prejuízo da sua 
natureza de política interna da União, a 
integração da PAC na economia mundial 
deve ser ponderada no que diz respeito 
tanto às oportunidades como às 
responsabilidades que dela decorrem para 
a União e os seus parceiros mundiais. No 
que diz respeito aos países em 
desenvolvimento, a coerência das políticas 
para o desenvolvimento (CPD) deve 
constituir a orientação a seguir pela a 
União e pelos seus Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Ao reafirmarem o seu 
compromisso para com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030 e do Acordo de Paris, a 
União e os Estados-Membros devem 
efetuar a transição para um novo sistema 
alimentar e agrícola europeu, em 
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consonância com a natureza 
transformadora da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e com o 
Acordo de Paris, com base nas conclusões 
da Avaliação Internacional da Ciência e 
da Tecnologia Agrícolas para o 
Desenvolvimento e nas recomendações do 
Relator Especial das Nações Unidas sobre 
o direito à alimentação. Tal deve incluir, 
por conseguinte, a promoção de uma 
agricultura diversificada e sustentável e 
de práticas agrícolas resilientes, que 
contribuam para proteger e melhorar os 
recursos naturais e reforçar os 
ecossistemas e a sua capacidade de 
adaptação às alterações climáticas e de 
atenuação dos seus efeitos. Por 
conseguinte, as medidas tomadas ao 
abrigo do presente regulamento não 
devem comprometer a capacidade de 
produção e de transformação de 
alimentos e a segurança alimentar a 
longo prazo dos países em 
desenvolvimento, nomeadamente dos 
países menos desenvolvidos (PMD).

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A União deve contribuir para 
garantir a segurança alimentar a nível 
mundial minimizando a dependência dos 
países em desenvolvimento das 
importações de produtos alimentares, 
reforçando a sua resiliência aos choques 
externos ligados, por exemplo, à 
volatilidade dos preços dos produtos 
agrícolas de base ou às catástrofes 
naturais. Para o efeito, a nova PAC deve 
contribuir para explorar o potencial dos 
pequenos agricultores e das pequenas 
empresas agrícolas nos países em 
desenvolvimento, com o objetivo de 
aumentar e diversificar a sua produção 
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alimentar, de modo a dar resposta aos 
mercados nacionais e regionais.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de implementar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas, em particular o 
objetivos 1 (erradicar a pobreza) e 2 
(garantir a segurança alimentar), assim 
como assegurar a coerência das políticas 
para o desenvolvimento (CPD), em 
conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, e, ainda, respeitar os requisitos do 
Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento, a PAC deve apoiar 
explorações agrícolas familiares 
sustentáveis nos países em 
desenvolvimento, de forma a garantir a 
segurança alimentar local e combater o 
êxodo da população rural. Por 
conseguinte, os produtos agrícolas da UE 
não devem ser exportados a preços 
inferiores aos custos de produção.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Com base no anterior sistema de 
condicionalidade aplicado até 2020, o novo 
sistema nesta matéria vincula a receção 
completa do apoio da PAC ao 
cumprimento, por parte dos beneficiários, 
das normas de base em matéria de 
ambiente, alterações climáticas, saúde 
pública, saúde animal, fitossanidade e bem-
estar dos animais. As normas de base 
abrangem de forma racionalizada, uma 

(21) Com base no anterior sistema de 
condicionalidade aplicado até 2020, o novo 
sistema nesta matéria vincula a receção 
completa do apoio da PAC ao 
cumprimento, por parte dos beneficiários, 
das normas de base em matéria de 
ambiente, alterações climáticas, saúde 
pública, saúde animal, fitossanidade e bem-
estar dos animais. As normas de base 
abrangem de forma racionalizada, uma 
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lista de requisitos legais de gestão 
(«RLG») e de normas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais das terras 
(«BCAA»). Estas normas de base devem 
ter melhor em conta os desafios ambientais 
e climáticos e a nova arquitetura da PAC 
em matéria de ambiente, com um nível de 
ambição mais elevado no domínio 
ambiental e climático, tal como anunciado 
pela Comissão nas suas Comunicações 
sobre «O futuro da alimentação e da 
agricultura» e o Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP). A condicionalidade visa 
contribuir para uma agricultura sustentável, 
através de uma maior sensibilização dos 
beneficiários para a necessidade de 
cumprirem normas básicas. Visa ainda 
contribuir para tornar a PAC mais 
compatível com as expectativas da 
sociedade, mediante o reforço da coerência 
entre esta política e os objetivos no 
domínio do ambiente, saúde pública, saúde 
animal, fitossanidade e bem-estar dos 
animais. A condicionalidade deverá fazer 
parte integrante da arquitetura da PAC em 
matéria de ambiente, como cenário de base 
para compromissos mais ambiciosos em 
matéria de ambiente e de clima, devendo 
ser aplicada de forma abrangente em toda a 
União. No caso dos agricultores que não 
cumpram esses requisitos, os Estados-
Membros deverão assegurar que sejam 
aplicadas sanções proporcionadas, eficazes 
e dissuasivas em conformidade com o 
Regulamento ... /… [RH].

lista de requisitos legais de gestão 
(«RLG») e de normas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais das terras 
(«BCAA»). Estas normas de base devem 
ter melhor em conta os desafios ambientais 
e climáticos e a nova arquitetura da PAC 
em matéria de ambiente, com um nível de 
ambição mais elevado no domínio 
ambiental e climático, tal como anunciado 
pela Comissão nas suas Comunicações 
sobre «O futuro da alimentação e da 
agricultura» e o Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP). A CPD deve ser tida em 
conta aquando da conceção, aplicação e 
avaliação dos requisitos e das normas 
acima referidos. A condicionalidade visa 
contribuir para uma agricultura sustentável, 
através de uma maior sensibilização dos 
beneficiários para a necessidade de 
cumprirem normas básicas. Visa ainda 
contribuir para tornar a PAC mais 
compatível com as expectativas da 
sociedade, mediante o reforço da coerência 
entre esta política e os objetivos no 
domínio do ambiente, saúde pública, saúde 
animal, fitossanidade e bem-estar dos 
animais. A condicionalidade deverá fazer 
parte integrante da arquitetura da PAC em 
matéria de ambiente, como cenário de base 
para compromissos mais ambiciosos em 
matéria de ambiente e de clima, devendo 
ser aplicada de forma abrangente em toda a 
União. No caso dos agricultores que não 
cumpram esses requisitos, os Estados-
Membros deverão assegurar que sejam 
aplicadas sanções proporcionadas, eficazes 
e dissuasivas em conformidade com o 
[Regulamento RH].

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os Estados-Membros deverão criar 
serviços de aconselhamento agrícola com 

(24) Os Estados-Membros deverão criar 
serviços de aconselhamento agrícola com 
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vista a uma gestão e a um desempenho 
global sustentável das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, 
abrangendo as dimensões económica, 
ambiental e social, e identificar as 
melhorias que será necessário introduzir no 
que respeita ao conjunto de medidas a nível 
das explorações agrícolas previstas nos 
planos estratégicos da PAC. Estes serviços 
de aconselhamento agrícola devem ajudar 
os agricultores e outros beneficiários do 
apoio da PAC a, por um lado, ganhar mais 
consciência das relações existentes entre a 
gestão das explorações agrícolas e a gestão 
das terras e, por outro lado, tomar 
conhecimento de certas normas, requisitos 
e informações, incluindo em matéria 
ambiental e climática. A lista destes 
elementos inclui as normas aplicáveis ou 
necessárias para os agricultores e outros 
beneficiários da PAC definidas no plano 
estratégico da PAC, bem como as 
decorrentes da legislação relativa à água e 
à utilização sustentável dos pesticidas, 
assim como as iniciativas destinadas a 
combater a resistência antimicrobiana e a 
gestão dos riscos. Para melhorar a 
qualidade e a eficiência do 
aconselhamento, os Estados-Membros 
deverão integrar os conselheiros nos 
sistemas de conhecimento e inovação 
agrícolas (Agriculture Knowledge and 
Innovation System – AKIS), de modo a 
poderem disseminar a informação 
científica e tecnológica atualizada 
desenvolvida pela investigação e inovação.

vista a uma gestão e a um desempenho 
global sustentável das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, 
abrangendo as dimensões económica, 
ambiental e social, e identificar as 
melhorias que será necessário introduzir no 
que respeita ao conjunto de medidas a nível 
das explorações agrícolas previstas nos 
planos estratégicos da PAC. Estes serviços 
de aconselhamento agrícola devem ajudar 
os agricultores e outros beneficiários do 
apoio da PAC a, por um lado, ganhar mais 
consciência das relações existentes entre a 
gestão das explorações agrícolas e a gestão 
das terras e, por outro lado, tomar 
conhecimento de certas normas, requisitos 
e informações, incluindo em matéria 
ambiental e climática. A lista destes 
elementos inclui as normas aplicáveis ou 
necessárias para os agricultores e outros 
beneficiários da PAC definidas no plano 
estratégico da PAC, bem como as 
decorrentes da legislação relativa à água e 
à utilização sustentável dos pesticidas, 
assim como as iniciativas destinadas a 
combater a resistência antimicrobiana e a 
gestão dos riscos. Para melhorar a 
qualidade e a eficiência do 
aconselhamento, os Estados-Membros 
deverão integrar os conselheiros nos 
sistemas de conhecimento e inovação 
agrícolas (Agriculture Knowledge and 
Innovation System – AKIS), de modo a 
poderem disseminar a informação 
científica e tecnológica atualizada 
desenvolvida pela investigação e inovação. 
Os conselheiros devem também receber 
formação para proporcionarem uma 
melhor compreensão da dimensão global 
da PAC.

Justificação

Nem todos os agricultores participam diretamente no comércio internacional, e alguns 
podem nem estar cientes das interligações entre o comércio internacional ou os impactos 
globais no ambiente e no clima. Os serviços de aconselhamento agrícola oferecem a 
possibilidade de aumentar a sensibilização e de integrar ainda mais o setor privado nos 
esforços comuns da UE para enfrentar os desafios a nível internacional.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A PAC deverá assegurar que os 
Estados-Membros reforçam a sua prestação 
ambiental, respeitando simultaneamente as 
necessidades locais e as circunstâncias 
efetivas dos agricultores. No plano 
estratégico da PAC, os Estados-Membros 
deverão estabelecer regimes ecológicos 
voluntários para os agricultores, sob a 
forma de pagamentos diretos, que devem 
ser inteiramente coordenados com outras 
intervenções pertinentes. Poderão ser 
definidos pelos Estados-Membros como 
um pagamento concedido para incentivar e 
remunerar o fornecimento de bens públicos 
através de práticas agrícolas benéficas para 
o ambiente e para o clima ou como 
compensação pela introdução dessas 
práticas. Em qualquer dos casos, o objetivo 
é melhorar o desempenho da PAC em 
termos ambientais e climáticos devendo, 
consequentemente, ser concebidos de 
modo a ir além dos requisitos obrigatórios 
já prescritos pelo sistema de 
condicionalidade. Os Estados-Membros 
podem decidir estabelecer regimes 
ecológicos para as práticas agrícolas, 
nomeadamente a melhoria da gestão das 
pastagens permanentes e a preservação da 
paisagem, assim como a agricultura 
biológica. Esses regimes podem incluir 
também «regimes de primeiro nível» que 
podem ser uma condição para a assunção 
de compromissos mais ambiciosos em 
matéria de desenvolvimento rural.

(31) A PAC deverá assegurar que os 
Estados-Membros reforçam a sua prestação 
ambiental, respeitando simultaneamente as 
necessidades locais e as circunstâncias 
efetivas dos agricultores. No plano 
estratégico da PAC, os Estados-Membros 
deverão estabelecer regimes ecológicos 
voluntários para os agricultores, sob a 
forma de pagamentos diretos, que devem 
ser inteiramente coordenados com outras 
intervenções pertinentes. Poderão ser 
definidos pelos Estados-Membros como 
um pagamento concedido para incentivar e 
remunerar o fornecimento de bens públicos 
através de práticas agrícolas benéficas para 
o ambiente e para o clima ou como 
compensação pela introdução dessas 
práticas. Em qualquer dos casos, o objetivo 
é melhorar o desempenho da PAC em 
termos ambientais e climáticos devendo, 
consequentemente, ser concebidos de 
modo a ir além dos requisitos obrigatórios 
já prescritos pelo sistema de 
condicionalidade. Os Estados-Membros 
podem decidir estabelecer regimes 
ecológicos para promover modelos de 
produção benéficos para o ambiente e 
promover todos os tipos de práticas 
agrícolas, como por exemplo, a melhoria 
da gestão das pastagens permanentes e da 
paisagem e a agricultura biológica, entre 
outras medidas. Esses regimes podem 
incluir também «regimes de primeiro 
nível» que podem ser uma condição para a 
assunção de compromissos mais 
ambiciosos em matéria de 
desenvolvimento rural.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros deverão ser 
autorizados a utilizar uma parte do seu 
limite financeiro máximo disponível para 
pagamentos diretos sob a forma de apoio 
associado ao rendimento, a fim de 
melhorar a competitividade, a 
sustentabilidade e/ou a qualidade em 
determinados setores e produções 
particularmente importantes por motivos 
sociais, económicos ou ambientais e que 
enfrentam certas dificuldades. Além disso, 
os Estados-Membros deverão também ser 
autorizados a utilizar uma parte adicional 
do seu limite financeiro máximo disponível 
para pagamentos diretos para conceder 
apoio associado ao rendimento, 
especificamente para apoiar a produção de 
proteaginosas, com vista a reduzir o défice 
da União neste domínio.

(32) Os Estados-Membros deverão ser 
autorizados a utilizar uma parte do seu 
limite financeiro máximo disponível para 
pagamentos diretos sob a forma de apoio 
associado ao rendimento, a fim de 
melhorar a competitividade, a 
sustentabilidade e/ou a qualidade em 
determinados setores e produções 
particularmente importantes por motivos 
sociais, económicos ou ambientais e que 
enfrentam certas dificuldades. O apoio 
associado ao rendimento deve responder a 
uma clara necessidade ambiental ou 
socioeconómica ou ser concedido a 
métodos de produção que excedem as 
normas estabelecidas no sistema de 
condicionalidade. Os Estados-Membros 
devem explicar de modo claro, nos seus 
planos estratégicos, por que motivo a 
concessão de apoio associado ao 
rendimento proporcionaria valor 
acrescentado à prossecução de objetivos 
económicos, sociais ou ambientais e por 
que motivo não poderiam ser alcançados 
fins semelhantes através de medidas 
vocacionadas para o desenvolvimento 
rural. Em consonância com a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e o Acordo de Paris, o apoio associado ao 
rendimento não deve ter efeitos negativos 
nos países em desenvolvimento e não deve 
criar distorções do mercado interno e 
internacional. Além disso, os Estados-
Membros deverão também ser autorizados 
a utilizar uma parte adicional do seu limite 
financeiro máximo disponível para 
pagamentos diretos para conceder apoio 
associado ao rendimento, especificamente 
para apoiar a produção de proteaginosas, 
com vista a reduzir o défice da União neste 
domínio, reduzindo assim a sua 
dependência de alimentos importados 
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para animais, em especial produtos de 
soja e óleo de palma, que provocam a 
desflorestação, a apropriação de terras 
agrícolas, perdas de biodiversidade e a 
deslocalização de comunidades. Caso 
sejam importadas proteaginosas de países 
terceiros, devem ser certificadas pela 
União como tendo sido produzidas de 
forma sustentável. Os pagamentos 
concedidos para o apoio à produção de 
leguminosas devem ser coerentes com as 
sugestões apresentadas pela Comissão 
Europeia no seu relatório ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu sobre o 
desenvolvimento de proteínas vegetais na 
União Europeia. A importação de modo 
responsável de proteínas vegetais para a 
União deve ser promovida mediante a 
introdução de um plano de ação 
abrangente integrado na estratégia 
referente às leguminosas à escala da 
União, destinada a diminuir a 
dependência das importações a partir de 
países terceiros de soja e de alimentos 
para animais.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Tendo em conta a contínua 
evolução da digitalização no setor 
agrícola, os Estados-Membros devem 
poder desenvolver um subprograma para 
atualizar as competências digitais nas 
zonas rurais e poderão adotar medidas 
adicionais para minimizar as disparidades 
no domínio digital entre homens e 
mulheres, facilitando o acesso das 
mulheres à aprendizagem ao longo da 
vida e à formação profissional nas zonas 
rurais.

Alteração 23
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Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É necessário garantir a 
conformidade do apoio associado ao 
rendimento com os compromissos 
internacionais da União. Tal inclui, em 
especial, o cumprimento dos requisitos do 
Memorando de Entendimento entre a 
Comunidade Económica Europeia e os 
Estados Unidos da América relativo às 
sementes oleaginosas, no âmbito do 
GATT17 e, conforme aplicável, decorrente 
das alterações à superfície de base separada 
da UE para as sementes oleaginosas na 
sequência das mudanças registadas na 
composição da UE. A Comissão deverá 
estar habilitada a adotar atos de execução 
para estabelecimento de regras de execução 
a este respeito.

(33) É necessário garantir a 
conformidade do apoio associado ao 
rendimento com os compromissos 
internacionais da União e com as 
disposições gerais relacionadas com a sua 
ação externa. Tal inclui, em especial, o 
cumprimento dos requisitos do 
Memorando de Entendimento entre a 
Comunidade Económica Europeia e os 
Estados Unidos da América relativo às 
sementes oleaginosas, no âmbito do 
GATT17 e, conforme aplicável, decorrente 
das alterações à superfície de base separada 
da UE para as sementes oleaginosas na 
sequência das mudanças registadas na 
composição da UE. A Comissão deverá 
estar habilitada a adotar atos de execução 
para estabelecimento de regras de execução 
a este respeito.

_________________ _________________
17 Memorando de Entendimento entre a 
Comunidade Económica Europeia e os 
Estados Unidos da América relativo às 
sementes oleaginosas ao abrigo do GATT 
(JO L 147 de 18.6.1993).

17 Memorando de Entendimento entre a 
Comunidade Económica Europeia e os 
Estados Unidos da América relativo às 
sementes oleaginosas ao abrigo do GATT 
(JO L 147 de 18.6.1993).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) A fim de assegurar que as 
intervenções sejam conformes com o 
compromisso da União em matéria de 
CPD, deve ser previsto um 
acompanhamento contínuo e abrangente. 
A avaliação dos efeitos externos da PAC 
deve ser efetuada de forma sistemática, 
isto é, com recurso aos indicadores dos 
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ODS. Nesta base, a Comissão deve ficar 
habilitada a adotar atos delegados com 
regras que definam as medidas adequadas 
para reger o acompanhamento. Neste 
contexto, a Comissão deve alargar o 
mandato dos observatórios do mercado da 
UE para acompanhar a dimensão global 
da PAC, especialmente as importações e 
exportações de e para países menos 
desenvolvidos. Deve ser prestada especial 
atenção aos produtos considerados 
sensíveis por países parceiros e aos 
produtos derivados dos setores em que são 
concedidos pagamentos associados da 
PAC e em que são aplicadas medidas de 
gestão de crises da PAC. Sempre que o 
sistema de alerta precoce indicar 
violações da obrigação de CPD, deve 
encetar um diálogo com os parceiros dos 
países em desenvolvimento, a fim de 
propor medidas adequadas para resolver 
as questões que suscitam preocupação.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (34-A) A fim de assegurar a 
conformidade do apoio associado ao 
rendimento no setor do algodão com as 
obrigações internacionais da União em 
matéria de coerência das políticas para o 
desenvolvimento, os Estados-Membros 
que utilizem esse apoio devem monitorizar 
os seus efeitos na produção e no comércio 
e comunicar os resultados à Comissão, 
com vista a facilitar o acompanhamento 
por esta do impacto do apoio associado na 
produção de algodão nos países em 
desenvolvimento parceiros, 
nomeadamente em matéria de segurança 
alimentar.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) É necessário introduzir um regime 
para o setor das culturas leguminosas, 
com três objetivos: em primeiro lugar, 
diminuir a dependência em relação à 
mistura de alimentos concentrados que 
contém soja, em especial soja importada 
proveniente de terras recentemente 
desflorestadas ou convertidas, em 
conformidade com o ODS 15, o 
compromisso da União em matéria de 
desflorestação zero e compromissos 
privados já assumidos por empresas em 
matéria de desflorestação zero; em 
segundo lugar, fechar os ciclos de 
nutrientes e ligá-los às escalas locais e 
regionais das bacias hidrográficas, em 
conformidade com a Diretiva-Quadro 
«Água»; em terceiro lugar, fomentar os 
mercados locais e regionais de géneros 
alimentícios e alimentos para animais, 
bem como de variedades de sementes com 
baixo nível de utilização de fatores de 
produção e adaptadas a nível local. Estes 
pagamentos não devem apoiar as 
monoculturas ou as culturas contínuas de 
leguminosas.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os objetivos da PAC deverão 
também ser perseguidos com o apoio ao 
investimento produtivo e não produtivo, 
dentro e fora das explorações. Esses 
investimentos podem abranger, 
nomeadamente, as infraestruturas 
relacionadas com o desenvolvimento, a 

(41) Os objetivos da PAC deverão 
também ser perseguidos com o apoio ao 
investimento produtivo e não produtivo, 
dentro e fora das explorações. Esses 
investimentos podem abranger, 
nomeadamente, as infraestruturas 
relacionadas com o desenvolvimento, a 
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modernização ou a adaptação da 
agricultura e da silvicultura às alterações 
climáticas, incluindo o acesso às terras 
agrícolas e florestais, o emparcelamento e 
o melhoramento das terras, as práticas 
agroflorestais e o fornecimento e a 
poupança de energia e de água. A fim de 
melhor garantir a coerência dos planos 
estratégicos da PAC com os objetivos da 
União, bem como condições de 
concorrência equitativas entre Estados-
Membros, o presente regulamento inclui 
uma lista negativa de domínios de 
investimento.

modernização ou a adaptação da 
agricultura e da silvicultura às alterações 
climáticas, incluindo o acesso às terras 
agrícolas e florestais, o emparcelamento e 
o melhoramento das terras, as práticas 
agroflorestais e o fornecimento e a 
poupança de energia e de água. A fim de 
melhor garantir a coerência dos planos 
estratégicos da PAC com os objetivos da 
União, bem como condições de 
concorrência equitativas entre Estados-
Membros, o presente regulamento inclui 
uma lista negativa de domínios de 
investimento. Tendo em conta os 
relatórios, as estratégias e os mecanismos 
da União, como o seu Plano de 
Investimento Externo e a Aliança África – 
Europa para investimentos e empregos 
sustentáveis, bem como o próximo 
relatório do Grupo de Trabalho para a 
África Rural, os agricultores devem 
também ser incentivados a investir, de 
forma responsável, nos países em 
desenvolvimento. 

Justificação

Ao fornecer orientações e garantias que ajudam a cobrir potenciais riscos, a UE e os seus 
Estados-Membros podem efetivamente oferecer incentivos aos agricultores para investirem 
de forma responsável nos países em desenvolvimento. Os agricultores devem ter a 
oportunidade de compensar potenciais aspetos negativos do apoio da PAC através destes 
investimentos.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A Comunicação «O futuro da 
alimentação e da agricultura» menciona o 
intercâmbio de conhecimentos e o foco na 
inovação como um objetivo transversal 
para a nova PAC. A PAC deverá continuar 
a apoiar o modelo de inovação interativo, 
que reforça a colaboração entre os 

(46) A Comunicação «O futuro da 
alimentação e da agricultura» menciona o 
intercâmbio de conhecimentos e o foco na 
inovação como um objetivo transversal 
para a nova PAC. A PAC deverá continuar 
a apoiar o modelo de inovação interativo, 
que reforça a colaboração entre os 
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intervenientes para fazer melhor uso dos 
tipos de conhecimentos complementares 
tendo em vista a disseminação de soluções 
práticas. Os serviços de aconselhamento 
agrícola deverão ser reforçados no âmbito 
dos AKIS. O plano estratégico da PAC 
deverá fornecer informações sobre a forma 
como os serviços de aconselhamento, a 
investigação e as redes rurais trabalharão 
em conjunto. Cada Estado-Membro ou 
região, conforme o caso, poderá financiar 
um conjunto de medidas visando o 
intercâmbio de conhecimentos e a 
inovação, utilizando os tipos de 
intervenções previstos no presente 
Regulamento.

intervenientes para fazer melhor uso dos 
tipos de conhecimentos complementares 
tendo em vista a disseminação de soluções 
práticas. Os serviços de aconselhamento 
agrícola deverão ser reforçados no âmbito 
dos AKIS. O plano estratégico da PAC 
deverá fornecer informações sobre a forma 
como os serviços de aconselhamento, a 
investigação e as redes rurais trabalharão 
em conjunto. Deve ser previsto o 
intercâmbio com peritos no domínio da 
cooperação para o desenvolvimento, a fim 
de facilitar a transferência de 
conhecimentos e de práticas de excelência 
para os países em desenvolvimento. Cada 
Estado-Membro ou região, conforme o 
caso, poderá financiar um conjunto de 
medidas visando o intercâmbio de 
conhecimentos e a inovação, utilizando os 
tipos de intervenções previstos no presente 
Regulamento.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Com vista a assegurar um 
financiamento adequado de certas 
prioridades, deverão ser estabelecidas 
regras para as dotações financeiras 
mínimas a afetar a essas prioridades no 
âmbito do apoio do FEADER. Para 
garantir condições de concorrência 
equitativas entre agricultores, deverá 
igualmente ser definida uma dotação 
máxima para o apoio associado sob a 
forma de pagamentos diretos. Além disso, 
os Estados-Membros deverão também ser 
autorizados a utilizar uma parte adicional 
do limite financeiro máximo disponível 
para pagamentos diretos para conceder 
apoio associado ao rendimento específico, 
com vista a melhorar a competitividade e a 
sustentabilidade e/ou a qualidade da 

(51) Com vista a assegurar um 
financiamento adequado de certas 
prioridades, deverão ser estabelecidas 
regras para as dotações financeiras 
mínimas a afetar a essas prioridades no 
âmbito do apoio do FEADER. Para 
garantir condições de concorrência 
equitativas entre agricultores, tanto dentro 
como fora da União, deverá igualmente 
ser definida uma dotação máxima para o 
apoio associado sob a forma de 
pagamentos diretos. Além disso, os 
Estados-Membros deverão também ser 
autorizados a utilizar uma parte adicional 
do limite financeiro máximo disponível 
para pagamentos diretos para conceder 
apoio associado ao rendimento com o 
objetivo específico de melhorar a 
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produção de proteaginosas competitividade e a sustentabilidade e/ou a 
qualidade da produção de proteaginosas, a 
fim de reduzir as importações 
provenientes de países terceiros.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para garantir a natureza claramente 
estratégica desses planos da PAC e facilitar 
as ligações com outras políticas da União, 
nomeadamente com as metas estabelecidas 
a nível nacional e a longo prazo, 
decorrentes da legislação da União ou de 
acordos internacionais, como os 
relacionados com as alterações climáticas, 
a floresta, a biodiversidade e a água, é 
conveniente dispor de um único plano 
estratégico da PAC por Estado-Membro.

(55) Para garantir a natureza claramente 
estratégica desses planos da PAC e facilitar 
as ligações com outras políticas da União, 
nomeadamente com as metas estabelecidas 
a nível nacional e a longo prazo, 
decorrentes da legislação da União ou de 
acordos internacionais, como os 
relacionados com as alterações climáticas, 
as florestas, a biodiversidade, a água e a 
coerência das políticas para o 
desenvolvimento (CPD), é conveniente 
dispor de um único plano estratégico da 
PAC por Estado-Membro.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Para garantir que as metas e as 
intervenções estabelecidas pelos Estados-
Membros são adequadas e maximizam a 
contribuição para os objetivos da PAC, é 
necessário basear a estratégia dos planos da 
PAC numa análise prévia dos contextos 
locais e numa avaliação das necessidades 
relativamente aos objetivos da PAC.

(57) Para garantir que as metas e as 
intervenções estabelecidas pelos Estados-
Membros são adequadas e maximizam a 
contribuição para os objetivos da PAC, é 
necessário basear a estratégia dos planos da 
PAC numa análise prévia dos contextos 
locais e numa avaliação das necessidades 
relativamente aos objetivos da PAC. A este 
respeito, os Estados-Membros devem 
também descrever como lidam com 
questões como o êxodo rural e a 
concentração da propriedade das terras, a 
desertificação, a qualidade da água ou a 
perda de biodiversidade, que também têm 
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um impacto global.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Os planos estratégicos da PAC 
deverão ter por objetivo garantir uma 
maior coerência entre os vários 
instrumentos da PAC, uma vez que deverá 
abranger as intervenções sob a forma de 
pagamentos diretos, as intervenções 
setoriais e as intervenções no domínio do 
desenvolvimento rural. Deverão também 
assegurar e demonstrar o alinhamento e a 
adequação das opções feitas pelos Estados-
Membros em relação às prioridades e 
objetivos definidos pela União. É, por 
conseguinte, conveniente que incluam uma 
estratégia de intervenção orientada para os 
resultados estruturada em torno dos 
objetivos específicos da PAC, incluindo 
metas quantificadas em relação a esses 
objetivos. A fim de permitir o seu 
acompanhamento numa base anual, essas 
metas devem basear-se em indicadores de 
resultados.

(58) Os planos estratégicos da PAC 
deverão ter por objetivo garantir uma 
maior coerência entre os vários 
instrumentos da PAC e a sua dimensão 
externa, uma vez que deverá abranger as 
intervenções sob a forma de pagamentos 
diretos, as intervenções setoriais e as 
intervenções no domínio do 
desenvolvimento rural. Deverão também 
assegurar e demonstrar o alinhamento e a 
adequação das opções feitas pelos Estados-
Membros em relação às prioridades e 
objetivos definidos pela União. É, por 
conseguinte, conveniente que incluam uma 
estratégia de intervenção orientada para os 
resultados estruturada em torno dos 
objetivos específicos da PAC, incluindo 
metas quantificadas em relação a esses 
objetivos. A fim de permitir o seu 
acompanhamento numa base anual, essas 
metas devem basear-se em indicadores de 
resultados.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A estratégia deverá ainda pôr em 
evidência a complementaridade dos 
instrumentos da PAC e das outras políticas 
da União. Os planos estratégicos da PAC 
deverão, em especial, ter em conta, se for 
caso disso, a legislação no domínio 
ambiental e climático, devendo os planos 
nacionais que emanam dessa legislação ser 

(59) A estratégia deverá ainda pôr em 
evidência a complementaridade dos 
instrumentos da PAC e das outras políticas 
da União. Os planos estratégicos da PAC 
deverão, em especial, ter em conta, se for 
caso disso, a legislação no domínio 
ambiental e climático e os compromissos 
da União relativamente à coerência das 
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descritos como parte da análise da situação 
vigente («análise SWOT»). É conveniente 
estabelecer a lista dos instrumentos 
legislativos a que deverá ser 
especificamente feita referência nos planos 
estratégicos da PAC.

políticas para o desenvolvimento, devendo 
os planos nacionais que emanam dessa 
legislação ser descritos como parte da 
análise da situação vigente («análise 
SWOT»). É conveniente estabelecer a lista 
dos instrumentos legislativos a que deverá 
ser especificamente feita referência nos 
planos estratégicos da PAC.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) De acordo com o princípio da 
gestão partilhada, a Comissão é assistida na 
execução da PAC por comités formados 
por representantes dos Estados-Membros. 
Tendo em vista a simplificação do sistema 
e a racionalização da posição dos Estados-
Membros, apenas é estabelecido um comité 
de acompanhamento para execução do 
presente regulamento, mediante a fusão do 
Comité «Desenvolvimento Rural» e do 
Comité «Pagamentos Diretos», criados no 
período de programação de 2014-2020. A 
responsabilidade de assistir os Estados-
Membros na execução dos planos 
estratégicos da PAC será partilhada entre a 
autoridade de gestão e o comité de 
acompanhamento. A Comissão deverá 
também ser assistida pelo «Comité da 
Política Agrícola Comum» em 
conformidade com as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.

(70) De acordo com o princípio da 
gestão partilhada, a Comissão é assistida na 
execução da PAC por comités formados 
por representantes dos Estados-Membros. 
Tendo em vista a simplificação do sistema 
e a racionalização da posição dos Estados-
Membros, apenas é estabelecido um comité 
de acompanhamento para execução do 
presente regulamento, mediante a fusão do 
Comité «Desenvolvimento Rural» e do 
Comité «Pagamentos Diretos», criados no 
período de programação de 2014-2020. A 
responsabilidade de assistir os Estados-
Membros na execução dos planos 
estratégicos da PAC será partilhada entre a 
autoridade de gestão e o comité de 
acompanhamento. A Comissão deverá 
também ser assistida pelo Comité «Política 
Agrícola Comum» e facultar informações 
à Comissão do Desenvolvimento do 
Parlamento Europeu, em conformidade 
com as disposições estabelecidas no 
presente regulamento.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração
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(72) Num contexto em que os 
Estados-Membros terão muito mais 
flexibilidade e subsidiariedade na conceção 
das intervenções, as redes são um 
instrumento fundamental para dinamizar e 
direcionar as políticas e garantir a devida 
atenção e capacidade nos Estados-
Membros. Com uma rede única dever-se-á 
assegurar uma melhor coordenação do 
trabalho em rede ao nível da União e ao 
nível nacional e regional. As redes da PAC, 
nacional e europeia, substituem a atual 
Rede Europeia de Desenvolvimento Rural 
e o PEI, no caso das redes para a 
«produtividade e sustentabilidade 
agrícolas», sob a forma de uma plataforma 
que prevê um maior intercâmbio de 
conhecimentos, a fim de tirar proveito dos 
resultados e do valor acrescentado das 
políticas a nível europeu, designadamente 
no âmbito do programa Horizonte Europa. 
Nesta mesma perspetiva, de incremento do 
intercâmbio de conhecimentos e da 
inovação, é estabelecido o PEI para «a 
produtividade e sustentabilidade 
agrícolas», que aplica o modelo de 
inovação interativo em conformidade com 
a metodologia descrita no presente 
regulamento.

(72) Num contexto em que os 
Estados-Membros terão muito mais 
flexibilidade e subsidiariedade na conceção 
das intervenções, as redes são um 
instrumento fundamental para dinamizar e 
direcionar as políticas e garantir a devida 
atenção e capacidade nos Estados-
Membros. Com uma rede única dever-se-á 
assegurar uma melhor coordenação do 
trabalho em rede ao nível da União e ao 
nível nacional e regional. As redes da PAC, 
nacional e europeia, substituem a atual 
Rede Europeia de Desenvolvimento Rural 
e o PEI, no caso das redes para a 
«produtividade e sustentabilidade 
agrícolas», sob a forma de uma plataforma 
que prevê um maior intercâmbio de 
conhecimentos, a fim de tirar proveito dos 
resultados e do valor acrescentado das 
políticas a nível europeu, designadamente 
no âmbito do programa Horizonte Europa. 
Nesta mesma perspetiva, de incremento do 
intercâmbio de conhecimentos e da 
inovação, é estabelecido o PEI para «a 
produtividade e sustentabilidade 
agrícolas», que aplica o modelo de 
inovação interativo em conformidade com 
a metodologia descrita no presente 
regulamento. Deve ser previsto o 
intercâmbio com peritos no domínio da 
cooperação para o desenvolvimento, a fim 
de aumentar a sensibilização e de facilitar 
a transferência de conhecimentos e de 
práticas de excelência.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) A orientação para os resultados 
desencadeada pelo modelo de prestação 
requer um quadro de desempenho robusto, 
principalmente porque os planos 
estratégicos da PAC contribuirão para os 
objetivos gerais de outras políticas de 

(74) A orientação para os resultados 
desencadeada pelo modelo de prestação 
requer um quadro de desempenho robusto, 
principalmente porque os planos 
estratégicos da PAC contribuirão para os 
objetivos gerais de outras políticas de 
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gestão partilhada. A adoção de uma 
política baseada no desempenho implicará 
uma avaliação anual e plurianual com base 
nos indicadores de realizações, de 
resultados e de impacto selecionados, 
definidos no quadro de acompanhamento e 
de avaliação do desempenho. Para o efeito, 
deverá ser selecionado um conjunto 
limitado e focalizado de indicadores, de 
modo a refletir tão fielmente quanto 
possível se a intervenção apoiada contribui 
para a realização dos objetivos. Os 
indicadores de resultados e de realizações 
respeitantes aos objetivos relacionados 
com o clima e o ambiente podem incluir as 
intervenções previstas nos instrumentos de 
planeamento nacionais em matéria de 
ambiente e de clima que emanam da 
legislação da União.

gestão partilhada. A adoção de uma 
política baseada no desempenho implicará 
uma avaliação anual e plurianual com base 
nos indicadores de realizações, de 
resultados e de impacto selecionados, 
definidos no quadro de acompanhamento e 
de avaliação do desempenho. Para o efeito, 
deverá ser selecionado um conjunto 
limitado e focalizado de indicadores, de 
modo a refletir tão fielmente quanto 
possível se a intervenção apoiada contribui 
para a realização dos objetivos. Os 
indicadores de resultados e de realizações 
respeitantes aos objetivos relacionados 
com o clima e o ambiente podem incluir as 
intervenções previstas nos instrumentos de 
planeamento nacionais em matéria de 
ambiente e de clima que emanam da 
legislação da União. A avaliação do 
cumprimento dos objetivos da PAC 
também deve ser feita com base em 
indicadores relacionados com o impacto 
da PAC nos objetivos de desenvolvimento 
da União e nos países em 
desenvolvimento.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Como parte do quadro de 
desempenho, de acompanhamento e de 
avaliação, os Estados-Membros deverão 
monitorizar e apresentar relatórios anuais à 
Comissão sobre os progressos realizados. 
Com base nos dados comunicados pelos 
Estados-Membros, a Comissão informará 
sobre os progressos registados na 
prossecução dos objetivos específicos ao 
longo de todo o período de programação, 
utilizando para o efeito um conjunto de 
indicadores de base.

(75) Como parte do quadro de 
desempenho, de acompanhamento e de 
avaliação, os Estados-Membros deverão 
monitorizar e apresentar relatórios anuais à 
Comissão sobre os progressos realizados. 
Com base nos dados comunicados pelos 
Estados-Membros, a Comissão informará 
sobre os progressos registados na 
prossecução dos objetivos específicos ao 
longo de todo o período de programação, 
utilizando para o efeito um conjunto de 
indicadores de base. Utilizando os dados 
dos Estados-Membros, a Comissão deve 
publicar anualmente a pegada ecológica 
da produção e do consumo de produtos 
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agroalimentares na União.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Considerando 75-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(75-A) O sistema de acompanhamento da 
PAC deve ser complementado por um 
sistema independente na União para a 
receção de queixas apresentadas por 
pessoas ou comunidades afetadas pela 
PAC. O importante papel da Comissão do 
Desenvolvimento e do relator permanente 
do Parlamento em matéria de CPD deve 
ser reconhecido.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 (i-A) «Coerência das políticas para o 
desenvolvimento», a obrigação da União 
de ter em conta os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento nas 
políticas que põe em prática e, na 
prossecução dos seus objetivos de política 
interna, a sua obrigação de evitar medidas 
políticas negativas que tenham efeitos 
adversos nos objetivos de desenvolvimento 
da União;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 (j-A)  «Segurança alimentar», o direito 
das pessoas a alimentos saudáveis e 
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culturalmente adequados, produzidos 
através de métodos saudáveis e 
sustentáveis do ponto de vista ecológico e 
o direito das pessoas a definirem os seus 
próprios sistemas agroalimentares.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover um setor agrícola 
inteligente, resiliente e diversificado, de 
modo a garantir a segurança alimentar;

(a) Promover uma produção agrícola 
duradoura, inclusiva, resiliente, 
sustentável e diversificada, garantindo a 
segurança alimentar sustentável, 
descentralizada e a longo prazo, evitando 
o excesso de produção e garantindo a 
coerência das políticas para o 
desenvolvimento;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar a proteção do ambiente e a 
luta contra as alterações climáticas e 
contribuir para a consecução dos 
objetivos da União relacionados com o 
ambiente e o clima;

(b) Apoiar a proteção do ambiente, a 
biodiversidade e a luta contra as alterações 
climáticas e cumprir todos os objetivos da 
União relacionados com o ambiente e o 
clima pertinentes para a agricultura;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar o tecido socioeconómico 
das zonas rurais.

(c) Alcançar um desenvolvimento 
territorial equilibrado das economias e 
comunidades rurais, reforçando o tecido 
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socioeconómico das zonas rurais.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estes objetivos devem ser 
complementados com o objetivo 
transversal da modernização do setor 
através da promoção e da partilha de 
conhecimentos, da inovação e da 
digitalização da agricultura e das zonas 
rurais e dos incentivos à adoção de 
medidas para o efeito.

Estes objetivos devem ser aplicados de 
forma a garantir a realização dos 
objetivos transversais da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável e das 
obrigações decorrentes do Acordo de 
Paris. Sempre que conducente a estes 
objetivos, o regulamento visa a promoção 
e a partilha de conhecimentos, técnicas e 
instrumentos da agricultura e das zonas 
rurais e dos incentivos à adoção de 
medidas para o efeito, bem como a 
garantia da transição para o 
desenvolvimento sustentável a que se 
refere o artigo 11.º do TFUE.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar os rendimentos e a 
resiliência das explorações agrícolas 
viáveis em toda a União, de modo a 
reforçar a segurança alimentar;

(a) Apoiar os rendimentos e a 
resiliência das explorações agrícolas 
viáveis em toda a União, de modo a 
garantir a segurança alimentar a longo 
prazo, evitando simultaneamente as 
práticas de dumping nocivas;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a orientação para o 
mercado e aumentar a competitividade, 
com maior incidência na investigação, na 
tecnologia e na digitalização;

(b) Reforçar a orientação para o 
mercado, promovendo cadeias de 
abastecimento curtas e produtos de valor 
acrescentado, como os derivados da 
agricultura biológica, e aumentar a 
competitividade, com maior incidência na 
aprendizagem interpares, na investigação, 
na tecnologia e na digitalização;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Contribuir para a adaptação às 
alterações climáticas e para a atenuação 
dos seus efeitos, bem como para a energia 
sustentável;

(d) Contribuir para a adaptação às 
alterações climáticas e para a atenuação 
dos seus efeitos, através da redução 
significativa das emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes da 
agricultura, em conformidade com o 
Acordo de Paris e os objetivos da União 
em matéria de clima;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Promover o emprego, o 
crescimento, a inclusão social e o 
desenvolvimento local nas zonas rurais, 
nomeadamente a bioeconomia e a 
silvicultura sustentável;

(h) Promover o emprego, o 
crescimento inclusivo e sustentável, a 
diversificação das atividades e dos 
rendimentos, a igualdade de género, a 
inclusão social, a luta contra a pobreza, o 
desenvolvimento local nas zonas rurais, 
incluindo a silvicultura sustentável, assim 
como melhorar os serviços públicos 
básicos e promover a coesão social e 
territorial;
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Melhorar a resposta dada pela 
agricultura europeia às exigências da 
sociedade no domínio alimentar e da saúde, 
nomeadamente no que respeita à oferta de 
produtos alimentares seguros, nutritivos e 
sustentáveis, aos resíduos alimentares e ao 
bem-estar dos animais.

(i) Melhorar a resposta dada pela 
agricultura europeia às exigências da 
sociedade no domínio alimentar e da saúde, 
nomeadamente no que respeita a produtos 
alimentares seguros, nutritivos, de elevada 
qualidade e sustentáveis, aos resíduos 
alimentares, bem como à sustentabilidade 
ambiental e à melhoria do bem-estar dos 
animais, contribuindo simultaneamente 
para aplicação da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Coerência das Políticas para o 
Desenvolvimento (CPD): ter 
sistematicamente em conta os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento e 
evitar os impactos externos negativos das 
políticas da União nos países em 
desenvolvimento e nas respetivas 
populações.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
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Metas da União e dos Estados-Membros
1. Em consonância com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 5.º e 6.º do 
regulamento, os planos estratégicos 
combinados da PAC devem produzir os 
seguintes resultados:
(a) Um aumento do número de 
agricultores, trabalhadores agrícolas e 
postos de trabalho conexos em zonas 
rurais;
(b) Uma diminuição significativa, até 
2027, das emissões de gases com efeito de 
estufa ligadas ao setor agrícola;
(c) Travar e reverter a perda de 
biodiversidade;
(d) Travar e reverter a propagação da 
resistência antimicrobiana;
(e) Travar e reverter a perda de 
polinizadores, aves e insetos;
(f) Aumentar a diversidade genética 
das culturas e dos animais ou entre as 
culturas e os animais;
(g) Reduzir as exportações de animais 
vivos;
(h) Reduzir a poluição do ar e da água 
provocada pelo setor agrícola;
(i) Manter e aumentar a superfície 
das pastagens permanentes;
(j) Reduzir a utilização de pesticidas, 
em conformidade com a Diretiva 
2009/128/CE;
2. Nos seus projetos de planos 
estratégicos da PAC, os Estados-Membros 
devem explicar de que forma tencionam 
contribuir para estas metas e propor 
metas nacionais precisas.
3. Em conformidade com o 
procedimento descrito no título V, 
capítulo III, a Comissão deve assegurar 
que a combinação das metas nacionais 
permita o cumprimento da meta da União 
estabelecida no n.º 1 e que as intervenções 
programadas pelos Estados-Membros 
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sejam suficientes para alcançar as metas 
nacionais. A fim de assegurar condições 
equitativas, a Comissão deve garantir que 
os Estados-Membros adotem metas 
nacionais semelhantes.

Justificação

A definição de metas mínimas a nível da União é necessária para garantir o cumprimento 
dos objetivos gerais do presente regulamento.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º- A
Coerência das políticas para o 

desenvolvimento
1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as intervenções estejam em 
conformidade com o compromisso da 
União para com a coerência das políticas 
para o desenvolvimento (CPD), o direito 
ao desenvolvimento e o direito à 
alimentação. 
2. As intervenções dos 
Estados-Membros devem contribuir para 
a realização dos objetivos estabelecidos na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, nomeadamente o ODS 2, o 
ODS 10, o ODS 12 e o ODS 13. Por 
conseguinte, a PAC deve:
(i) Contribuir para o desenvolvimento 
de uma agricultura diversificada e 
sustentável e de práticas agroecológicas 
resilientes na União e nos países 
parceiros;
(ii) Contribuir para a manutenção da 
diversidade genética das sementes, das 
plantas cultivadas, dos animais 
domésticos e de criação e das espécies 
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selvagens com elas relacionadas, na 
União e nos países parceiros;
(iii) Contribuir para o aproveitamento 
do potencial dos agricultores de pequena 
escala, das pequenas empresas agrícolas, 
em especial as agricultoras, dos povos 
indígenas ativos na produção agrícola e 
dos pastores nómadas, na União e nos 
países parceiros;
(iv) Contribuir para o desenvolvimento 
de sistemas alimentares locais e de 
mercados nacionais e regionais, na União 
e nos países parceiros, com o objetivo de 
minimizar a dependência das importações 
de alimentos e encurtar as cadeias 
alimentares;
(v) Pôr termo a práticas suscetíveis de 
distorcer o comércio mundial nos 
mercados agrícolas;
(vi) Integrar plenamente as medidas de 
adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos seus efeitos;
(vii) Respeitar o Acordo de Paris sobre as 
alterações climáticas: as regras 
relacionadas com o comércio de produtos 
agrícolas não devem impedir a utilização 
sustentável dos recursos ou a consecução 
de objetivos climáticos multilaterais.
3. Os Estados-Membros e a 
Comissão acompanham a aplicação da 
PAC e asseguram que os planos 
estratégicos da PAC evitem impactos 
negativos nos mercados agrícolas locais e 
nos produtores locais dos países em 
desenvolvimento. As disposições em 
matéria de acompanhamento são 
estabelecidas no artigo 119.º-A.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 9.º-B 
Cumprimento do Acordo de Paris

1. Os objetivos dos planos 
estratégicos da PAC são perseguidos em 
conformidade com o Acordo de Paris e 
com vista a alcançar os objetivos globais 
estabelecidos no Acordo e os 
compromissos descritos nos contributos 
determinados a nível nacional e da União.
2. Os Estados-Membros asseguram 
que os seus planos estratégicos estejam 
em conformidade com os objetivos 
nacionais a longo prazo já estabelecidos 
nos instrumentos legislativos referidos no 
anexo XI, ou deles decorrentes, e com os 
objetivos estabelecidos no n.º 2.
3. Antes de aprovar os planos 
estratégicos, a Comissão certifica-se de 
que os mesmos respeitarão os objetivos 
enunciados no presente artigo.

Justificação

Os Estados-Membros devem desenvolver instrumentos para submeter os fundos da UE a 
normas relacionadas apenas com preocupações ambientais. É necessário abordar os padrões 
de produção (que podem, por seu turno, ter também um impacto nos padrões de consumo) 
para garantir que a União no seu conjunto não institucionalize o excesso de produção (como 
é o caso até à data).

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os serviços de aconselhamento 
agrícola devem abranger as dimensões 
económica, ambiental e social e transmitir 

2. Os serviços de aconselhamento 
agrícola devem abranger as dimensões 
económica, ambiental e social e transmitir 
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informações científicas e tecnológicas 
atualizadas desenvolvidas no âmbito das 
atividades de investigação e inovação. 
Esses serviços devem ser integrados nos 
serviços interligados de conselheiros 
agrícolas, investigadores, organizações de 
agricultores e outras partes interessadas, 
que constituem os sistemas de 
conhecimento e inovação agrícolas 
(AKIS).

informações científicas e tecnológicas 
atualizadas desenvolvidas no âmbito das 
atividades de investigação e inovação. 
Esses serviços devem ser integrados nos 
serviços interligados de conselheiros 
agrícolas, investigadores, organizações de 
agricultores e outras partes interessadas, 
que constituem os sistemas de 
conhecimento e inovação agrícolas 
(AKIS). Os peritos no domínio da 
cooperação para o desenvolvimento 
devem ter a possibilidade de proceder a 
um intercâmbio contínuo com os AKIS, a 
fim de facilitar a transferência de 
conhecimentos e de práticas de excelência 
para os países em desenvolvimento.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 (f-A) Práticas agrícolas sustentáveis que 
ajudem a manter os ecossistemas, 
reforcem a capacidade de adaptação às 
alterações climáticas e melhorem 
gradualmente a qualidade da terra e do 
solo, em consonância com os objetivos do 
ODS 2.

Justificação

A formação dos agricultores e dos beneficiários dos fundos da PAC sobre o modo de realizar 
os objetivos do ODS 2 insere-se no âmbito do compromisso da União de dar resposta às 
questões climáticas e à Agenda 2030.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os conselheiros devem receber 
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formação para proporcionarem uma 
melhor compreensão do impacto global da 
PAC.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoio associado ao rendimento; (a) Apoio associado ao rendimento, no 
âmbito dos requisitos da OMC para a 
eliminação do apoio com efeitos de 
distorção do comércio;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
os regimes voluntários no domínio 
climático e ambiental («regimes 
ecológicos»), nas condições definidas no 
presente artigo e conforme especificado 
mais pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros devem 
amentar gradualmente o apoio aos 
regimes no domínio climático e ambiental 
(«regimes ecológicos»), nas condições 
definidas no presente artigo e conforme 
especificado mais pormenorizadamente nos 
seus planos estratégicos da PAC.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao elaborar os respetivos planos 
estratégicos da PAC, os Estados-Membros 
dão prioridade a sistemas agrícolas que 
concedam múltiplos benefícios de modo 
eficaz para a concretização dos objetivos 
previstos no artigo 6.º, n.º 1, tais como a 
gestão reforçada das gestão das pastagens 
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permanentes, da preservação da paisagem 
e da agricultura biológica.

Justificação

É necessário definir melhor o âmbito de aplicação das medidas a apoiar ao abrigo dos 
regimes ecológicos. Os Estados-Membros devem ter a flexibilidade de escolher práticas que 
estejam bem-adaptadas ao seu território, mas dar prioridade ao apoio a sistemas agrícolas 
que incluam várias práticas agrícolas, com vista a maximizar o efeito dos regimes ecológicos 
no clima e no ambiente. Além disso, ao apoiar os atuais sistemas de certificação, os Estados-
Membros podem assegurar que a administração dos regimes ecológicos seja mais simples.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso um Estado-Membro 
proponha apoio associado voluntário no 
seu plano estratégico tal como previsto no 
artigo 106.º, a Comissão garante que:
(a) o auxílio respeite o princípio «não 
prejudicar»;
(b) exista uma clara necessidade ou 
um benefício ambiental ou social, 
justificado com provas empíricas 
quantificáveis e passíveis de verificação 
independente;
(c) o apoio seja utilizado para 
satisfazer as necessidades da União em 
matéria de segurança alimentar e não crie 
distorções nos mercados internos ou 
internacionais;
(d) a concessão do apoio associado ao 
rendimento não conduza a resultados 
comerciais que tenham um impacto 
negativo no investimento no setor 
agroalimentar, na produção e no 
desenvolvimento da transformação em 
países parceiros em desenvolvimento;
(e) o apoio associado voluntário não 
seja concedido a mercados que se 
encontrem em crise devido à 
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sobreprodução ou oferta excedentária;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se necessário, a Comissão deve 
ficar habilitada a adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 138.º, 
completando o presente regulamento com 
medidas a adotar pelos Estados-Membros 
aquando da implantação do apoio 
associado ao rendimento, com vista a 
eliminar os efeitos nocivos nos países 
parceiros.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, incluindo no domínio da 
agricultura biológica, que excedam as 
normas definidas no sistema de 
condicionalidade, ou caso se revistam de 
importância económica, social ou 
ambiental: cereais, oleaginosas, 
proteaginosas, leguminosas para grão, 
leguminosas forrageiras, linho, cânhamo, 
arroz, frutos de casca rija, sementes, carne 
de ovino e de caprino, azeite, bichos-da-
seda, forragens secas, lúpulo, chicória, 
fruta e produtos hortícolas e talhadia de 
rotação curta.

Alteração 63
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Proposta de regulamento
Artigo 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º-A
O setor das culturas leguminosas

Objetivos do setor das culturas 
leguminosas
Os Estados-Membros procuram atingir os 
seguintes objetivos no setor das culturas 
leguminosas:
(a) O regime deve aumentar a 
produção e o consumo sustentáveis de 
leguminosas em toda a União, a fim de 
reforçar a autossuficiência, em 
conformidade com os objetivos fixados no 
anexo I;
(b) As culturas de leguminosas 
arvenses apoiadas pela assistência 
financeira da União devem fazer parte de 
uma rotação de culturas de, pelo menos, 
três anos, ou de uma mistura de espécies 
em prados temporários em terras aráveis. 
Esta rotação deve ser compatível com os 
regimes no domínio climático e ambiental 
(«regimes ecológicos») previstos no 
artigo 28.º, ao abrigo dos quais as 
rotações de quatro anos e mais podem ser 
recompensadas. O regime pode também 
recompensar as pequenas culturas ou as 
culturas intercalares que, de outro modo, 
não são recompensadas por outras 
medidas;
(c) Pode também ser subvencionado o 
pasto em pastagens com uma elevada 
diversidade de espécies, bem como a ceifa 
de prados com elevada diversidade de 
espécies para forragens em pastagens 
permanentes que contenham espécies 
leguminosas na vegetação, desde que não 
seja efetuada uma nova lavra e uma nova 
sementeira;
(d) As medidas referidas no presente 
artigo devem ser coerentes com os 
compromissos e a legislação da União no 
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domínio climático e ambiental e não 
causar alterações diretas ou indiretas da 
utilização dos solos, tendo um impacto 
verdadeiramente positivo nas emissões 
globais de gases com efeito de estufa de 
acordo com o Modelo Global de Gestão da 
Biosfera [GLOBIOM].
(e) Estes pagamentos não apoiam as 
monoculturas ou as culturas contínuas de 
leguminosas.
(f) Diminuir a dependência em 
relação à mistura de alimentos 
concentrados que contém soja, em 
especial soja importada proveniente de 
terras recentemente desflorestadas ou 
convertidas, em conformidade com o ODS 
15, o compromisso da UE em matéria de 
desflorestação zero e compromissos 
privados já assumidos por empresas em 
matéria de desflorestação zero;
(g) Fechar os ciclos de nutrientes e 
ligá-los às escalas locais e regionais das 
bacias hidrográficas, em conformidade 
com a Diretiva-Quadro «Água»;
(h) Fomentar os mercados locais e 
regionais de géneros alimentícios e 
alimentos para animais, bem como de 
variedades de sementes com baixo nível 
de utilização de fatores de produção e 
adaptadas a nível local.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3, parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Os investimentos na produção de 
bioenergia que não cumpram os critérios 
de sustentabilidade estabelecidos na 
Diretiva Energias Renováveis, incluindo 
certos tipos de produtos de base.
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
conceder apoio para a criação de 
instrumentos de gestão dos riscos nas 
condições estabelecidas no presente artigo 
e conforme especificado mais 
pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros devem 
conceder apoio para a criação de 
instrumentos de gestão dos riscos nas 
condições estabelecidas no presente artigo 
e conforme especificado mais 
pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC, tendo 
simultaneamente em conta o eventual 
impacto negativo no investimento no setor 
agroalimentar, na produção e no 
desenvolvimento da transformação nos 
países em desenvolvimento parceiros.  

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As dotações financeiras indicativas para as 
intervenções sob a forma de apoio 
associado ao rendimento previstas no título 
III, capítulo II, secção 2, subsecção 1, 
devem limitar-se a um máximo de 10 % 
dos montantes estabelecidos no anexo VII.

As dotações financeiras indicativas para as 
intervenções sob a forma de apoio 
associado ao rendimento previstas no título 
III, capítulo II, secção 2, subsecção 1, 
devem limitar-se a um máximo de 5 % dos 
montantes estabelecidos no anexo VII.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base nas informações 
fornecidas pelos Estados-Membros, a 
Comissão avalia o contributo da política 
para os objetivos em matéria de alterações 
climáticas utilizando uma metodologia 
simples e comum.

1. Com base nas informações 
fornecidas pelos Estados-Membros, a 
Comissão avalia o contributo da política 
para os objetivos em matéria de alterações 
climáticas utilizando uma metodologia 
simples, precisa e comum.
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 1-A. Serão efetuados estudos científicos 
independentes para determinar a 
contribuição para a redução das emissões 
ou o sequestro de gases com efeito de 
estufa das diferentes atividades 
implementadas pelos Estados-Membros.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 1-B. Com base nesses estudos, a 
Comissão propõe uma metodologia de 
acompanhamento que garanta que:
a) apenas as despesas afetadas a 
atividades que contribuam 
significativamente para a redução e o 
sequestro de emissões sejam 
contabilizadas como despesas 
relacionadas com o clima;
b) a percentagem de cada despesa 
considerada como relacionada com o 
clima seja proporcional ao impacto 
positivo real da atividade nas emissões ou 
no sequestro de gases com efeito de 
estufa;
c) as despesas afetadas a atividades 
que tenham um impacto negativo nas 
emissões e no sequestro de gases com 
efeito de estufa sejam deduzidas do total 
das despesas relacionadas com o clima, 
utilizando uma metodologia semelhante.
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Justificação

No seu relatório sobre as propostas da Comissão relativas à PAC, o Tribunal de Contas 
Europeu considerou «irrealista» a contribuição estimada da PAC para os objetivos em 
matéria de alterações climáticas. Esta contribuição deve ser calculada por intervenção, com 
base no impacto real das atividades, e medida por estudos científicos revistos por pares.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O organismo do Estado-Membro 
responsável pela elaboração do plano 
estratégico da PAC deve assegurar que as 
autoridades competentes para a 
cooperação para o desenvolvimento 
participem efetivamente na elaboração e 
no acompanhamento da execução do 
plano estratégico da PAC, a fim de o 
alinhar com a política de cooperação para 
o desenvolvimento do Estado-Membro e 
da União.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os parceiros económicos e sociais; (b) Os parceiros económicos, 
ambientais e sociais;

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Os organismos representativos da 
sociedade civil interessados e, se for caso 
disso, os organismos responsáveis pela 
promoção da inclusão social, dos direitos 
fundamentais, da igualdade de género e da 
não discriminação.

(c) Os organismos representativos dos 
interesses da sociedade civil, como as 
ONG, e, se for caso disso, os organismos 
responsáveis pela promoção da inclusão 
social, dos direitos fundamentais, da 
igualdade de género e da não 
discriminação.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem envolver 
esses parceiros na preparação dos planos 
estratégicos da PAC.

Os Estados-Membros devem envolver 
esses parceiros na preparação dos planos 
estratégicos da PAC. Os parceiros de 
países terceiros devem ser convidados a 
participar na preparação dos planos 
estratégicos da PAC.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos objetivos ambientais e 
climáticos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), a 
avaliação deverá ter em conta os planos 
nacionais no domínio do ambiente e do 
clima emanados dos instrumentos 
legislativos enumerados no anexo XI.

No caso dos objetivos ambientais e 
climáticos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), a 
avaliação deverá ter em conta os planos 
nacionais no domínio do ambiente e do 
clima emanados dos instrumentos 
legislativos enumerados no anexo XI, os 
objetivos do Acordo de Paris e o objetivo 
de redução significativa, até 2027, das 
emissões da UE de gases com efeitos de 
estufa associadas à agricultura.

Alteração 75
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Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação sobre a forma 
como a arquitetura do plano estratégico da 
PAC em matéria ambiental e climática 
contribuirá para as metas a longo prazo já 
estabelecidas a nível nacional, constantes 
ou decorrentes dos instrumentos 
legislativos enumerados no anexo XI;

b) Uma explicação sobre a forma 
como a arquitetura do plano estratégico da 
PAC em matéria ambiental e climática 
contribuirá para as metas a longo prazo já 
estabelecidas a nível nacional, constantes 
ou decorrentes dos instrumentos 
legislativos enumerados no anexo XI, os 
objetivos do Acordo de Paris e objetivo de 
redução significativa, até 2027, das 
emissões da UE de gases com efeitos de 
estufa associadas à agricultura;

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Uma descrição do modo como os 
serviços de aconselhamento previstos no 
artigo 13.º, a investigação e as redes da 
PAC trabalharão em conjunto no quadro 
dos AKIS, assim como do modo como 
serão prestados os serviços de 
aconselhamento e de apoio à inovação;

ii) Uma descrição do modo como os 
serviços de aconselhamento previstos no 
artigo 13.º, a investigação e as redes da 
PAC trabalharão em conjunto no quadro 
dos AKIS, assim como do modo como 
serão prestados os serviços de 
aconselhamento e de apoio à inovação e de 
como os peritos no domínio da 
cooperação para o desenvolvimento 
poderão proceder a intercâmbios 
contínuos com os AKIS;

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
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direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

direito da União, incluindo o artigo 208.º 
do TFUE, com o presente regulamento e 
com as disposições adotadas em execução 
do mesmo e do Regulamento Horizontal, o 
seu contributo efetivo para os objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, o 
seu impacto no bom funcionamento do 
mercado interno e em termos de distorção 
da concorrência, a conformidade com os 
objetivos nacionais a longo prazo já 
estabelecidos nos instrumentos 
legislativos referidos no anexo X do 
presente regulamento, ou deles 
decorrentes, o nível de encargos 
administrativos para os beneficiários e a 
administração e a forma como os 
contributos das autoridades competentes e 
de outras partes interessadas são tidos em 
conta, em conformidade com o artigo 94.º. 
A avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

Justificação

O artigo 208.º do TFUE obriga a UE a ter em conta os objetivos em matéria de cooperação 
para o desenvolvimento «nas políticas que puser em prática e que sejam suscetíveis de afetar 
os países em vias de desenvolvimento».

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
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públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3.

públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3. Os artigos 94.º, n.º 2, e 94.º, n.º 2-A, 
devem ser devidamente tidos em conta.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O reforço da capacidade 
administrativa das autoridades públicas e 
dos beneficiários, se necessário.

(f) O reforço da capacidade 
administrativa das autoridades, dos 
beneficiários, da sociedade civil e dos 
organismos, mencionados no artigo 94.º, 
se necessário.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores e outros agentes de 
inovação no domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão.

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores e outros agentes de 
inovação no domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão. 
Deve ser previsto o intercâmbio com 
peritos no domínio da cooperação para o 
desenvolvimento, a fim de aumentar a 
sensibilização e de facilitar a 
transferência de conhecimentos e de 
práticas de excelência.
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Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 (b-A) A coerência das medidas 
estabelecidas no plano com os objetivos 
da política de desenvolvimento da União.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 119 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade de gestão e o comité de 
acompanhamento devem monitorizar a 
execução do plano estratégico da PAC e os 
progressos na concretização das metas, 
com base em indicadores de realizações e 
de resultados.

A autoridade de gestão e o comité de 
acompanhamento devem monitorizar a 
execução do plano estratégico da PAC e os 
progressos na concretização das metas, 
com base em indicadores de realizações e 
de resultados. Utilizando os dados dos 
Estados-Membros, a Comissão publica 
anualmente a pegada ecológica da 
produção e do consumo de produtos 
agroalimentares na UE.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 119-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 119.º-A
Acompanhamento da Coerência das 

Políticas para o Desenvolvimento e um 
sistema independente de receção de 

queixas
1. O cumprimento dos objetivos 
enunciados no artigo 6.º, n.º 3, deve 
igualmente ser analisado, acompanhado e 
avaliado com base nos indicadores dos 
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ODS relacionados com o impacto da PAC, 
os planos estratégicos da PAC e as 
intervenções apoiadas no que respeita aos 
objetivos de desenvolvimento da União e 
aos países em desenvolvimento.
2. A União e os seus Estados-
Membros devem alargar o mandato dos 
observatórios do mercado da UE e 
desenvolver um quadro metodológico 
para acompanhar o impacto da PAC nos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente em áreas que tenham sido 
identificadas como sensíveis pelo país 
parceiro, e/ou em produtos de setores em 
que sejam concedidos pagamentos 
associados e em que sejam aplicadas 
medidas de gestão de crises.
3. A avaliação baseia-se igualmente 
nas provas apresentadas pelos governos, 
pelas organizações da sociedade civil e 
por outras partes interessadas nos países 
em desenvolvimento que são parceiros 
comerciais da União.
4. A Comissão transmite ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu um relatório 
anual que destaque os resultados da 
avaliação, as provas recebidas e a 
resposta política da União.
5. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 138.º a fim de complementar 
o presente regulamento com regras que 
definam medidas adequadas para 
analisar, acompanhar e avaliar o impacto 
da PAC, os planos estratégicos da PAC e 
as intervenções apoiadas no que respeita 
aos objetivos de desenvolvimento da 
União e aos países em desenvolvimento, 
tendo em conta as iniciativas 
internacionais relevantes, nomeadamente 
o Relator Especial das Nações Unidas 
para o Direito à Alimentação, a FAO e o 
Comité da Segurança Alimentar.
6. O sistema de acompanhamento da 
PAC é complementado por um sistema 
independente na União para a receção de 
queixas apresentadas por pessoas ou 



AD\1176613PT.docx 57/61 PE629.646v02-00

PT

comunidades afetadas pela PAC. As 
queixas são recebidas pelo relator 
permanente do Parlamento para a CPD e 
por um conselheiro auditor da Direção-
Geral da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural da Comissão. O 
reclamante ou outras partes interessadas 
podem apresentar dados comprovativos.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 119-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 119.º-B
Salvaguarda social

 Uma salvaguarda social estará à 
disposição dos grupos ou países afetados, 
em caso de impacto negativo da PAC na 
segurança alimentar a longo prazo e de 
graves dificuldades causadas a pequenos 
agricultores.

Justificação

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems
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Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior, tendo em conta os seus 
efeitos a nível interno e externo. O 
relatório apresentado em 2023 deve 
abranger os exercícios financeiros de 2021 
e 2022. No caso dos pagamentos diretos, 
previstos no título III, capítulo II, o 
relatório deve abranger apenas o exercício 
financeiro de 2022.

Justificação

O artigo 208.º do TFUE obriga a UE a ter em conta os objetivos em matéria de cooperação 
para o desenvolvimento «nas políticas que puser em prática e que sejam suscetíveis de afetar 
os países em vias de desenvolvimento».

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 138 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
previsto nos artigos 4.º, 7.º, 12.º, 15.º, 23.º, 
28.º, 32.º, 35.º, 36.º, 37.º, 41.º, 50.º, 78.º, 
81.º, 104.º e 141.º é conferido à Comissão 
por um período de sete anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de sete anos. A delegação de poderes 
é tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem o 

2. O poder de adotar atos delegados 
previsto nos artigos 4.º, 7.º, 12.º, 15.º, 23.º, 
29.º, 28.º, 32.º, 35.º, 36.º, 37.º, 41.º, 50.º, 
78.º, 81.º, 104.º, 119.º-A e 141.º é 
conferido à Comissão por um período de 
sete anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do prazo de sete anos. 
A delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
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mais tardar três meses antes do final de 
cada período.

Conselho a tal se opuserem o mais tardar 
três meses antes do final de cada período.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 138 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes prevista 
nos artigos 4.º, 7.º, 12.º, 15.º, 23.º, 28.º, 
32.º, 35.º, 36.º, 37.º, 41.º, 50.º, 78.º, 81.º, 
104.º e 141.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poderes prevista 
nos artigos 4.º, 7.º, 12.º, 15.º, 23.º, 28.º, 
29.º, 32.º, 35.º, 36.º, 37.º, 41.º, 50.º, 78.º, 
81.º, 104.º, 119.º-A e 141.º pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 138 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 4.º, 7.º, 12.º, 15.º, 23.º, 
28.º, 32.º, 35.º, 36.º, 37.º, 41.º, 50.º, 78.º, 
81.º, 104.º e 141.º só entram em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 4.º, 7.º, 12.º, 15.º, 23.º, 
28.º, 29.º, 32.º, 35.º, 36.º, 37.º, 41.º, 50.º, 
78.º, 81.º, 104.º, 119.º-A e 141.º só entram 
em vigor se nem o Parlamento Europeu 
nem o Conselho formularem objeções no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato a estas duas instituições ou se, antes 
do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não formularão objeções. 
O referido prazo pode ser prorrogado por 
dois meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.
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