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Alteração 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos 
corpóreos e/ou incorpóreos que contribuam 
para a realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. O apoio ao setor 
florestal deve basear-se num plano de 
gestão da floresta ou instrumento 
equivalente.

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos 
corpóreos e/ou incorpóreos que contribuam 
para a realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º e que 
comprovadamente não tenham efeitos 
nocivos sobre o meio ambiente nem 
contribuam para atividades poluentes. O 
apoio ao setor florestal deve basear-se num 
plano de gestão da floresta ou instrumento 
equivalente.

Or. de

Alteração 1138
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos 
corpóreos e/ou incorpóreos que contribuam 
para a realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. O apoio ao setor 
florestal deve basear-se num plano de 
gestão da floresta ou instrumento 
equivalente.

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos
corpóreos e/ou incorpóreos efetuados pelos 
verdadeiros agricultores, conforme 
definidos no artigo 4.º, n.º 1, alínea d),
que contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º. O apoio ao setor florestal deve 
basear-se num plano de gestão da floresta 
ou instrumento equivalente.

Or. it
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Alteração 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos 
corpóreos e/ou incorpóreos que contribuam 
para a realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. O apoio ao setor 
florestal deve basear-se num plano de 
gestão da floresta ou instrumento 
equivalente.

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos
corpóreos e/ou incorpóreos que contribuam 
para a realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, desde que não 
afetem o ambiente. O apoio ao setor 
florestal deve basear-se num plano de 
gestão da floresta ou instrumento 
equivalente.

Or. en

Alteração 1140
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos 
corpóreos e/ou incorpóreos que contribuam 
para a realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. O apoio ao setor 
florestal deve basear-se num plano de 
gestão da floresta ou instrumento 
equivalente.

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos 
corpóreos e/ou incorpóreos, incluindo 
investimentos não produtivos, que 
contribuam para a realização dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º. O apoio 
ao setor florestal deve basear-se num plano 
de gestão da floresta ou instrumento 
equivalente.

Or. en

Alteração 1141
Luke Ming Flanagan
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Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções em caso de investimentos 
corpóreos e/ou incorpóreos que contribuam 
para a realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. O apoio ao setor 
florestal deve basear-se num plano de 
gestão da floresta ou instrumento 
equivalente.

2. investimentos corpóreos e/ou 
incorpóreos que contribuam para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. O apoio ao setor 
florestal deve basear-se em planos de 
gestão da floresta orientados para a 
plantação de florestas nativas dos 
Estados-Membros e para a prática de 
coberto contínuo;

Or. en

Justificação

É importante que as florestas plantadas sejam nativas dos seus países, a fim de proteger a 
biodiversidade.

Alteração 1142
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os investimentos não produtivos 
podem incluir:

a) Os estudos e os investimentos 
associados à manutenção, recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias, das paisagens rurais e 
dos sítios de elevado valor natural, 
incluindo os aspetos socioeconómicos, 
bem como as ações de sensibilização 
ambiental;

b) A elaboração e atualização de planos 
de desenvolvimento dos municípios e 
aldeias em zonas rurais e dos respetivos 
serviços básicos, assim como de planos de 
proteção e gestão relacionados com sítios 
Natura 2000 e com outras zonas de 
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elevado valor natural;

c) Os investimentos destinados à 
relocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios ou outras 
instalações situados dentro ou perto de 
povoações rurais, com vista à melhoria da 
qualidade de vida ou ao reforço do 
desempenho ambiental dessas povoações.

Or. en

Justificação

A nova PAC excluiu o artigo 20.º, Serviços básicos e renovação das aldeias em zonas rurais, 
e incluiu-o neste artigo geral relativo ao investimento. É importante manter alguns elementos 
básicos deste artigo, nomeadamente para efeitos ambientais.

Alteração 1143
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os investimentos não produtivos 
podem incluir: (i) os estudos e os 
investimentos associados à manutenção, 
recuperação e valorização do património 
cultural e natural das aldeias, das 
paisagens rurais e dos sítios de elevado 
valor natural, incluindo os aspetos 
socioeconómicos, (ii) a elaboração e 
atualização de planos de desenvolvimento 
dos municípios e aldeias em zonas rurais 
e dos respetivos serviços básicos, assim 
como de planos de proteção e gestão 
relacionados com sítios Natura 2000 e 
com outras zonas de elevado valor 
natural, com vista à melhoria da 
qualidade de vida ou ao reforço do 
desempenho ambiental dessas povoações.

Or. en
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Alteração 1144
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio a investimentos em 
infraestruturas em explorações agrícolas 
que demonstrem simultaneamente efeitos 
positivos no que diz respeito, por um lado, 
aos objetivos ambientais, climáticos e de 
biodiversidade estabelecidos no artigo 6.º 
do presente regulamento e, por outro, à 
situação empresarial da exploração 
agrícola. 

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão (artigo 92.º) apela a uma maior ambição no que diz respeito aos 
objetivos climáticos e ambientais. A garantia de que os investimentos em ativos físicos, que 
representam atualmente quase 23 % da despesa em desenvolvimento rural, contribuem para 
a consecução destes objetivos contribui de forma concreta para tornar o artigo 92.º 
realidade.

Alteração 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar a 
lista dos investimentos e das categorias de 
despesas inelegíveis, incluindo no mínimo
os seguintes:

Os investimentos e as categorias de 
despesas inelegíveis são os seguintes:

Or. fr
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Alteração 1146
Paul Brannen

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os investimentos em energias 
renováveis nos casos em que o relatório 
sobre a sustentabilidade da bioenergia, 
nomeadamente a avaliação da 
disponibilidade de matérias-primas 
enquanto elemento obrigatório do mesmo, 
indique que a utilização mais eficiente de 
biomassa, em especial lenhosa, em 
conformidade com o princípio da 
utilização em cascata, poderá estar 
comprometida;

Or. en

Alteração 1147
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A compra de terras com exceção 
das terras adquiridas para preservação do 
ambiente ou das terras adquiridas por 
jovens agricultores recorrendo a 
instrumentos financeiros;

c) A compra de terras;

Or. en

Justificação

As compras de terras devem ser excluídas, independentemente do motivo da compra.

Alteração 1148
Merja Kyllönen
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Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A compra de terras com exceção 
das terras adquiridas para preservação do 
ambiente ou das terras adquiridas por 
jovens agricultores recorrendo a 
instrumentos financeiros;

c) A compra de terras com exceção 
das terras adquiridas para preservação do 
ambiente, das terras adquiriras sem 
construção e das terras com construção 
até 10 % da despesa total elegível para a 
operação em causa ou das terras 
adquiridas recorrendo a instrumentos 
financeiros;

Or. en

Alteração 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos;

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos; são também excluídos 
animais usados em vez de máquinas em 
terrenos acidentados para fins de 
conservação da paisagem ou como 
proteção contra grandes predadores;

Or. de

Alteração 1150
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos;

(d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos e de reposição do efetivo de 
animais em resultado de perdas 
provocadas por ataques de espécies 
predadoras;

Or. es

Alteração 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos;

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos ou de reposição do efetivo de 
animais devido a perdas provocadas por 
ataques de grandes carnívoros;

Or. en

Alteração 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
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agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos;

agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos e de proteção dos animais 
contra predadores;

Or. fr

Alteração 1153
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos;

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos e de proteção dos animais 
contra predadores;

Or. fr

Alteração 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para 
efeitos de restabelecimento do potencial 
agrícola ou silvícola na sequência de 
catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos;

d) A compra de animais e de plantas 
anuais e a sua plantação, exceto para a 
proteção dos efetivos contra predadores 
ou para efeitos de restabelecimento do 
potencial agrícola ou silvícola na sequência 
de catástrofes naturais e de acontecimentos 
catastróficos;

Or. en
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Alteração 1155
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A taxa de juro da dívida, exceto 
para subvenções concedidas sob a forma 
de juros bonificados ou prémios de 
garantias;

e) A taxa de juro da dívida;

Or. en

Alteração 1156
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas;

(f) Os investimentos em sistemas de
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas, exceto se esses 
investimentos: 

i) permitam uma poupança potencial de 
água entre 10 % e 25 % e estejam 
enquadrados num plano de modernização 
dos sistemas de irrigação e sempre que o 
financiamento público esteja 
condicionado ao resgate dos direitos da 
poupança de água gerada, 

ii) permitam garantir a produção agrícola 
em zonas de pluviometria inferior a 
500 mm anuais, 

iii) digam respeito unicamente à 
eficiência energética ou ao 



AM\1172552PT.docx 13/157 PE632.145v01-00

PT

desenvolvimento de medidas que incidam 
na gestão da oferta, à criação de um 
reservatório ou à utilização de águas 
recicladas que não afetam a massa de 
água subterrânea ou superficial.

Or. es

Alteração 1157
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas;

f) Os investimentos em sistemas de 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas, ou sistemas de irrigação 
sem medição da água, ou sistemas de 
irrigação que não assegurem uma 
proteção avançada e eficaz contra a 
erosão dos solos ou que não aumentem os 
níveis de húmus e a formação de solo 
superficial;

Or. en

Justificação

As regras do anterior regulamento relativo ao desenvolvimento rural foram drasticamente 
simplificadas pela Comissão na sua atual proposta. No entanto, tendo em conta a aceleração 
das alterações climáticas e o facto de termos vindo a testemunhar os verões mais quentes e 
mais secos de que há registo, é imperativo que sejamos extremamente cuidadosos na 
utilização da água. Reintroduzimos as obrigações de medir a utilização da água de acordo 
com as regras em vigor, bem como as obrigações de proteger o solo superficial e de criar 
húmus para aumentar a capacidade de retenção de água do solo irrigado.
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Alteração 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas;

f) Os investimentos em sistemas de
irrigação que não conduzam a uma 
redução líquida do consumo de água para 
irrigação nas bacias hidrográficas e que 
não contribuam de forma coerente para 
atingir um bom estado das massas de água, 
conforme definido no artigo 4.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/60/CE, incluindo aqueles 
que estão associados à expansão da
irrigação e/ou a riscos mais elevados de 
contaminação difusa, em particular no 
caso de águas cujo estado tenha uma 
classificação inferior a bom no respetivo
plano de gestão;

Or. de

Alteração 1159
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas;

f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas, exceto se esses 
investimentos resultarem numa melhoria 
da gestão da água e da conservação da 
água.
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Or. en

Alteração 1160
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas;

(f) Os investimentos em sistemas de
irrigação e drenagem que não contribuam 
de forma coerente para atingir um bom 
estado das massas de água, conforme 
definido no artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/60/CE, incluindo a expansão dos 
sistemas de irrigação que afetam as massas 
de água com uma classificação inferior a 
bom no correspondente plano de gestão das 
bacias hidrográficas, exceto se esses 
investimentos contribuírem efetivamente 
para a poupança de água;

Or. es

Alteração 1161
Stanislav Polčák

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas;

(f) Os investimentos em sistemas de
irrigação que não estejam 
comprovadamente relacionados com a 
redução dos riscos de seca e que não 
contribuam de forma coerente para atingir 
um bom estado das massas de água, 
conforme definido no artigo 4.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/60/CE, incluindo a expansão 
dos sistemas de irrigação que afetam as 
massas de água com uma classificação 
inferior a bom no correspondente plano de 
gestão das bacias hidrográficas;
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Or. cs

Alteração 1162
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas;

f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas na aceção da Diretiva 2000/60/CE, 
por motivos ligados à quantidade de água, 
salvo se forem compatíveis com os 
princípios descritos no artigo 4.º, n.º 7, da 
Diretiva 2000/60/CE;

Or. fr

Alteração 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água, conforme definido no 
artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, 
incluindo a expansão dos sistemas de 
irrigação que afetam as massas de água 
com uma classificação inferior a bom no 
correspondente plano de gestão das bacias 
hidrográficas;

f) Os investimentos em sistemas 
irrigação que não contribuam de forma 
coerente para atingir um bom estado das 
massas de água na aceção da Diretiva 
2000/60/CE, por razões relacionadas com 
a quantidade de água, a menos que sejam 
compatíveis com os princípios descritos no 
artigo 4.º, n.º 7, da Diretiva 2000/60/CE;

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa propor uma alternativa à proposta da Comissão para tornar elegíveis 
determinados investimentos em irrigação, caso sejam compatíveis com os princípios descritos 
no artigo 4.º, n.º 7, da Diretiva-Quadro da Água.

Alteração 1164
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os investimentos em grandes 
infraestruturas que não façam parte das 
estratégias de desenvolvimento local;

(g) Os investimentos em grandes 
infraestruturas que não façam parte das 
estratégias de desenvolvimento local e que 
impeçam o cumprimento das obrigações 
decorrentes dos instrumentos legislativos 
referidos no anexo XI;

Or. es

Alteração 1165
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os investimentos em grandes 
infraestruturas que não façam parte das 
estratégias de desenvolvimento local;

g) Os investimentos em grandes 
infraestruturas, sobretudo para operações 
com animais, que não façam parte das 
estratégias de desenvolvimento local;

Or. en

Alteração 1166
Stefan Eck 

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) Os investimentos em florestação
que não sejam coerentes com os objetivos 
em matéria climática e ambiental, em 
consonância com os princípios de uma 
gestão sustentável da floresta, conforme 
previsto nas orientações pan-europeias 
para a florestação e a reflorestação.

h) Os investimentos em 
infraestruturas que tenham por efeito 
aumentar o fator de densidade dos 
animais destinados à produção de 
alimentos e que não sejam coerentes com 
as recomendações destinadas a apoiar a 
saúde e o bem-estar animal e a reduzir a 
utilização de agentes antimicrobianos e 
com os princípios estabelecidos na 
Diretiva 98/58/CE do Conselho relativa à 
proteção dos animais nas explorações 
pecuárias, em especial em matéria de 
alojamento, alimentação e cuidados 
apropriados às necessidades fisiológicas e 
etológicas dos animais de acordo com a 
experiência e os conhecimentos 
científicos.

Or. en

Alteração 1167
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Os investimentos em florestação 
que não sejam coerentes com os objetivos 
em matéria climática e ambiental, em 
consonância com os princípios de uma 
gestão sustentável da floresta, conforme 
previsto nas orientações pan-europeias para 
a florestação e a reflorestação.

h) Os investimentos em florestação 
que não sejam coerentes com os objetivos 
em matéria climática e ambiental, em 
consonância com os princípios de uma 
gestão sustentável da floresta, conforme 
previsto nas orientações pan-europeias para 
a florestação e a reflorestação, em especial 
a florestação de prados e pastagens ricos 
em espécies.

Or. en

Alteração 1168
Paul Brannen
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Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Os investimentos em florestação 
que não sejam coerentes com os objetivos 
em matéria climática e ambiental, em 
consonância com os princípios de uma 
gestão sustentável da floresta, conforme 
previsto nas orientações pan-europeias para 
a florestação e a reflorestação.

h) Os investimentos em florestação e 
restauração florestal que não sejam 
coerentes com os planos de gestão da 
floresta e com os objetivos em matéria 
climática e ambiental, em consonância com 
os princípios de uma gestão sustentável da 
floresta, conforme previsto nas orientações 
pan-europeias para a florestação e a 
reflorestação.

Or. en

Alteração 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Os investimentos que resultem 
num aumento do número de animais e/ou 
da densidade animal da exploração 
beneficiária.

Or. en

Alteração 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Os investimentos em 
infraestruturas que não sejam coerentes 
com as recomendações destinadas a 
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apoiar a saúde e o bem-estar animal e 
com os princípios estabelecidos na 
Diretiva 98/58/CE do Conselho relativa à 
proteção dos animais nas explorações 
pecuárias, em especial em matéria de 
alojamento, alimentação e cuidados 
apropriados às necessidades fisiológicas e 
etológicas dos animais de acordo com a 
experiência e os conhecimentos 
científicos.

Or. en

Justificação

O FEADER não deverá apoiar investimentos insustentáveis. Os elevados padrões de bem-
estar dos animais e a proteção da saúde animal e humana são uma parte essencial do 
desenvolvimento sustentável. Os investimentos em infraestruturas que não cumpram os 
requisitos em matéria de saúde e bem-estar animal, como, por exemplo, os sistemas de 
confinamento intensivo de animais, como gaiolas melhoradas para galinhas e celas para 
porcas, poderão, assim, ser considerados inelegíveis para apoio.

Alteração 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

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 a 
limitação de determinados tipos de 
matérias-primas.

Or. de

Alteração 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) Os investimentos em 
infraestruturas que não cumpram as 
recomendações em matéria de bem-estar 
animal e os princípios contidos na 
Diretiva 98/58/CE do Conselho relativa à 
proteção dos animais nas explorações 
pecuárias.

Or. sv

Justificação

O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) não deve apoiar 
investimentos insustentáveis. Elevados padrões de bem-estar animal e a proteção da saúde 
humana e animal são uma parte essencial do desenvolvimento da agricultura sustentável.

Alteração 1173
Bas Eickhout

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Os investimentos suscetíveis de 
aumentar a sobreprodução já observada 
ou os desequilíbrios de mercado a nível 
regional, nacional ou europeu.

Or. en

Justificação

Não deve ser concedido apoio a investimentos em ativos físicos suscetíveis de aumentar a 
sobreprodução já observada. Por exemplo, a PAC deve poder apoiar investimentos 
destinados a aumentar as capacidades de produção de leite em regiões afetadas pela 
sobreprodução.

Alteração 1174
Estefanía Torres Martínez
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Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Ficam também excluídas as 
explorações de pecuária ou empresas que 
destinem toda ou parte da sua produção a 
espetáculos de tauromaquia.

Or. es

Alteração 1175
Estefanía Torres Martínez

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

Texto da Comissão Alteração

(h-B) Ficam também excluídos os 
investimentos para produção de 
bioenergia que não cumpram os critérios 
de sustentabilidade estabelecidos na 
Diretiva Energias Renováveis, incluindo 
os limites impostos aos tipos de 
determinadas matérias-primas. 

Esta lista de investimentos não elegíveis 
também se aplica aos tipos de 
intervenções setoriais estabelecidos no 
capítulo III.

Or. es

Alteração 1176
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para contribuir para os objetivos da UE, 
os investimentos propostos por um plano 
de gestão ou outro instrumento de 
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aplicação do acervo da UE que esteja 
sujeito a infração, em qualquer fase do 
processo por infração, devem ser 
considerados automaticamente inelegíveis 
sem terem de constar expressamente de 
uma lista.

Para o efeito, diferentes direções-gerais 
da Comissão devem trabalhar em 
cooperação estreita e, em caso de 
concessão irregular de fundos, assegurar 
a suspensão do financiamento, incluindo 
a cobrança a posteriori.

Or. en

Alteração 1177
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A respeito da alínea h), a seleção das 
espécies a plantar, e das zonas e dos 
métodos a utilizar, deve ir ao encontro do 
objetivo de evitar uma florestação 
inadequada de habitats sensíveis, como 
turfeiras e zonas húmidas, e impactos 
negativos em zonas de elevado valor 
ecológico, incluindo zonas de elevado 
valor natural. Em sítios designados como 
pertencentes à rede Natura 2000, em 
conformidade com a Diretiva 92/43/CEE 
do Conselho e com a Diretiva 
2009/147/CE, apenas deve ser permitida a 
florestação coerente com os objetivos de 
gestão dos sítios em causa acordados com 
a autoridade do Estado-Membro 
responsável pela implementação da rede 
Natura 2000. Não deve ser concedido 
apoio a investimentos para a florestação 
por uma espécie invasora ou 
potencialmente invasora nem para a 
plantação de árvores para talhadia de 
rotação curta, das árvores de Natal e das 
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árvores de crescimento rápido utilizadas 
na produção de energia. Além disso, nas 
zonas propensas a incêndios florestais e 
que tenham recebido apoio do FEADER 
no período de 2007-2013 ou de 2014-2020 
para a prevenção de catástrofes naturais, 
nomeadamente incêndios, ou para ações 
de reparação após incêndios, a condição 
prévia indispensável para o 
financiamento será a participação ativa 
das autoridades em matéria de ecologia e 
gestão de incêndios florestais em 
quaisquer ações de reparação e 
florestação.

Or. en

Justificação

A maior parte do texto é retirado do Regulamento Delegado que complementa o Regulamento 
(UE) n.º 1305/2013 relacionado com a atual medida n.º 8 do PDR. Além disso, devido à 
recorrência dos incêndios, e sendo o fogo um elemento natural, devemos ajudar as florestas e 
a paisagem a serem mais resilientes aos incêndios. Para isso, é necessário envolver os 
especialistas na ecologia dos incêndios florestais em investimentos em ações de prevenção de 
incêndios ou de reparação dos danos provocados por incêndios.

Alteração 1178
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o apoio for concedido por meio de 
instrumentos financeiros, o disposto nas 
alíneas a), b), d), e g) do primeiro 
parágrafo não se aplica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este parágrafo compromete a finalidade de todo o artigo.
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Alteração 1179
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o apoio for concedido por meio de 
instrumentos financeiros, o disposto nas 
alíneas a), b), d), e g) do primeiro 
parágrafo não se aplica.

Suprimido

Or. es

Alteração 1180
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem limitar o 
apoio à taxa máxima de 75 % dos custos 
elegíveis.

Os Estados-Membros devem limitar o 
apoio à taxa máxima de 75 % dos custos 
elegíveis. Os Estados-Membros devem 
estabelecer uma prioridade relativa aos 
investimentos realizados pelos jovens 
agricultores referidos no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea e), do presente regulamento.

Or. it

Alteração 1181
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Florestação e investimentos não 
produtivos ligados aos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 

a) Florestação, criação e regeneração 
de sistemas agroflorestais e investimentos 
não produtivos ligados aos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
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alíneas d), e) e f); o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f);

Or. en

Justificação

Na PAC atual, «florestação e criação de agrossilvicultura» é uma submedida da medida n.º 8 
– uma medida relacionada com as florestas. Para assegurar a coerência com outras 
alterações propostas, distinguem-se aqui os sistemas agroflorestais da ação de florestação. 
Ao mesmo tempo, a sua criação e regeneração não são necessariamente um investimento não 
produtivo, embora possam ter benefícios climáticos e ambientais significativos.

Alteração 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Florestação e investimentos não 
produtivos ligados aos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f);

a) Criação de sistemas agroflorestais, 
florestação e investimentos não produtivos 
ligados aos objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f);

Or. en

Justificação

Os sistemas agroflorestais têm muitos benefícios para o ambiente e aumentam a resiliência 
das explorações agrícolas. A criação e manutenção de zonas agroflorestais não é 
«florestação», na medida em que as terras permanecem normalmente como «agricultura» no 
sistema SIGC/SIPA. Os custos da proteção individual das árvores contra animais pode ser 
elevado, e a inclusão da «agrossilvicultura» neste artigo permite que 100 % dos custos sejam 
elegíveis para assistência.

Alteração 1183
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Florestação e investimentos não 
produtivos ligados aos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f);

a) Florestação, regeneração de 
sistemas agroflorestais e investimentos 
ligados aos objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f);

Or. es

Justificação

Tendo em conta as características específicas dos sistemas agroflorestais, entre a agricultura 
e a silvicultura, é necessário mencioná-los explicitamente.

Alteração 1184
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Investimentos não produtivos 
associados ao objetivo específico de bem-
estar animal definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea i);

Or. en

Alteração 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais e/ou específicas;

Or. en
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Alteração 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Investimentos para a proteção dos 
efetivos contra predadores;

Or. en

Alteração 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimentos no restabelecimento 
do potencial agrícola ou silvícola, na 
sequência de catástrofes naturais ou de 
acontecimentos catastróficos, e 
investimentos em medidas de prevenção 
adequadas no setor florestal e no ambiente 
rural.

c) Investimentos no restabelecimento 
do potencial agrícola ou silvícola, na 
sequência de catástrofes naturais ou de 
acontecimentos catastróficos, e 
investimentos em medidas de prevenção 
adequadas no setor florestal e no ambiente 
rural, nomeadamente medidas de proteção 
contra ataques de grandes carnívoros.

Or. en

Alteração 1188
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Investimentos no restabelecimento 
do potencial agrícola ou silvícola, na 
sequência de catástrofes naturais ou de 

(c) Investimentos no restabelecimento 
do potencial agrícola ou silvícola, na 
sequência de incêndios e de outras 
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acontecimentos catastróficos, e 
investimentos em medidas de prevenção 
adequadas no setor florestal e no ambiente 
rural.

catástrofes naturais ou de acontecimentos 
catastróficos, nomeadamente pragas e 
doenças, e investimentos em medidas de 
prevenção adequadas no setor florestal e no 
ambiente rural. 

Or. es

Alteração 1189
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os Estados-Membros podem 
estabelecer critérios de prioridade para a 
concessão de apoio ao abrigo de 
intervenções que promovam contratos 
setoriais, cadeias de abastecimento curtas 
e mercados locais.

Or. it

Alteração 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Investimentos a favor da proteção 
dos animais contra predadores.

Or. fr

Alteração 1191
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investimentos para a proteção dos 
animais contra ataques de espécies 
predadoras;

Or. es

Alteração 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Investimentos no acesso às terras 
agrícolas e florestais e no 
emparcelamento agrícola.

Or. en

Alteração 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Serviços florestais multifuncionais 
e investimentos corpóreos florestais em 
zonas de montanha e nas regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 1194
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investimentos realizados por 
jovens agricultores;

Or. es

Justificação

O apoio aos investimentos realizados pelos jovens agricultores deve ser reforçado, tendo em 
conta a necessidade de promover a renovação geracional.

Alteração 1195
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Investimentos agrícolas realizados 
em zonas com condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas.

Or. es

Justificação

É fundamental que a atividade agrícola seja preservada nestas zonas, devido ao seu 
contributo significativo para a manutenção da biodiversidade.

Alteração 1196
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no terceiro 
parágrafo do presente número, os 
Estados-Membros limitam o apoio à taxa 
máxima de 90 % dos custos elegíveis para 
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investimentos realizados pelos jovens 
agricultores referidos no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea e), do presente regulamento.

Or. it

Alteração 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos no acesso às terras 
agrícolas e florestais e no 
emparcelamento agrícola.

Or. en

Justificação

É aconselhável acrescentar o emparcelamento agrícola e as infraestruturas agrícolas e 
florestais entre os investimentos cujo apoio máximo pode ser aumentado até 100 %, uma vez 
que se trata de um investimento efetuado no interesse público e nem sempre diretamente 
ligado apenas aos objetivos específicos em matéria de ambiente e de clima.

Alteração 1198
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os fundos de desenvolvimento 
rural não devem ser utilizados para 
cofinanciar investimentos em operações 
concentradas de alimentação animal.

Or. en
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Alteração 1199
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
conceder apoio à instalação de jovens 
agricultores e às empresas rurais em fase 
de arranque, nas condições previstas no 
presente artigo e conforme especificado 
mais pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC, tendo em vista para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º.

1. Os Estados-Membros podem 
conceder apoio à instalação de jovens 
agricultores e às empresas rurais em fase 
de arranque, bem como a atividades de 
desenvolvimento empresarial, nas 
condições previstas no presente artigo e 
conforme especificado mais 
pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC, tendo em vista para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º.

Or. en

Alteração 1200
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em fase de arranque 
de setores de atividades não agrícolas em 
zonas rurais integradas em estratégias de 
desenvolvimento local.

c) As empresas em fase de arranque e 
o desenvolvimento empresarial de setores 
de atividades não agrícolas em zonas 
rurais.

Or. en

Alteração 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que as intervenções mencionadas 
no presente artigo são distribuídas de um 
modo que contribua para alcançar a 
igualdade de género nas zonas rurais.

Or. en

Alteração 1202
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
conceder o apoio sob a forma de montantes 
fixos. O apoio é limitado ao montante 
máximo de 100 000 EUR e pode ser 
combinado com instrumentos financeiros.

4. Os Estados-Membros devem 
conceder o apoio sob a forma de montantes 
fixos. O apoio é limitado ao montante 
máximo de 100 000 EUR, a consagrar a 
investimentos nas explorações, e pode ser 
combinado com instrumentos financeiros.

Or. it

Alteração 1203
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º- A

Apoio ao projeto de transição –
Financiamento de projetos de exploração 
agrícola 

1. Os Estados-Membros podem conceder, 
aos verdadeiros agricultores, apoio a um 
projeto de transição de acordo com as 
condições previstas no presente artigo e 
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conforme especificado mais 
pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC, tendo em vista a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. 

2. O projeto deve assentar num dossiê 
único composto por um diagnóstico 
inicial e um plano de ação, que 
especifique: 

– os objetivos e a sua coerência com os 
objetivos da PAC, 

– as necessidades às quais respondem,

– os investimentos, formações, 
compromissos e outras iniciativas 
necessárias para atender a esses objetivos, 
bem como os respetivos custos, 

– os riscos associados ao projeto e a sua 
cobertura, 

– os benefícios e o valor acrescentado do 
projeto para o agricultor, 

– os benefícios e o valor acrescentado 
para a sociedade,

– uma estimativa das necessidades, em 
termos de apoio público, a fim de garantir 
o pleno êxito do projeto para os 
investimentos corpóreos e incorpóreos e a 
cobertura dos riscos. 

3. Os Estados-Membros devem conceder o 
apoio sob a forma de montantes fixos. O 
apoio é limitado ao montante máximo de 
100 000 EUR e pode ser combinado com 
instrumentos financeiros. 

4. O Estado-Membro deve garantir que o 
projeto é levado a cabo para justificar as 
verbas públicas aplicadas. 

5. Os Estados-Membros só podem apoiar 
projetos a título do presente artigo uma 
única vez por beneficiário. 

Or. fr
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Alteração 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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 podem
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.

Or. de

Justificação

Não deve haver obrigação de recompensar comportamentos de risco.

Alteração 1205
Luke Ming Flanagan

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 podem
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.

Or. en

Alteração 1206
Sirpa Pietikäinen
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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 podem
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.

Or. en

Alteração 1207
Bas Eickhout

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 podem
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.

Or. en

Justificação

Os custos dos fenómenos meteorológicos extremos relacionados com as alterações climáticas 
estão a aumentar de ano para ano. Esta categoria arrisca-se, pois, a consumir partes cada 
vez maiores do orçamento do desenvolvimento rural, cada vez mais limitado. Torná-la 
obrigatória para os Estados-Membros só serve para diminuir o financiamento de outras 
medidas de desenvolvimento rural que poderão trazer mudanças positivas aos sistemas de 
produção. Além disso, os Estados-Membros devem ter a possibilidade de escolher.

Alteração 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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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 podem
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.

Or. en

Alteração 1209
Christophe Hansen

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 podem
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.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros têm sistemas de gestão dos riscos em vigor ao abrigo de um regime 
de auxílios estatais, que gostariam de continuar a utilizar. Por conseguinte, os instrumentos 
de gestão dos riscos devem ser facultativos.

Alteração 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen
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Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

2. Os Estados-Membros podem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de práticas 
agrícolas que reduzam os riscos e 
aumentem a resiliência aos riscos 
naturais e aos riscos resultantes de 
alterações climáticas, bem como para 
promoção de instrumentos de gestão dos 
riscos que ajudem os verdadeiros 
agricultores na gestão dos riscos associados 
à produção e ao rendimento relacionados 
com a atividade agrícola, que estejam fora 
do seu controlo e contribuam para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º,

Or. de

Justificação

Não deve haver obrigação de recompensar comportamentos de risco.

Alteração 1211
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

2. Os Estados-Membros podem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os agricultores na gestão dos riscos 
associados à produção e ao rendimento 
relacionados com a atividade agrícola, que 
estejam fora do seu controlo e contribuam 
para a realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º; além disso, devem 
ser apoiadas e incentivadas estratégias de 
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atenuação dos riscos que aumentem a 
resiliência das explorações e reduzam a 
exposição à instabilidade dos
rendimentos;

Or. en

Justificação

A atenuação dos riscos e a prevenção de situações de crises devem ser encorajadas e 
aplicadas a par da gestão dos riscos.

Alteração 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

2. Os Estados-Membros devem 
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º. Esses instrumentos podem 
assumir a forma de sistemas de gestão de 
múltiplos riscos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem responder a todos os objetivos específicos enumerados no 
artigo 6.º.

Alteração 1213
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

2. Os Estados-Membros podem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de atenuação e gestão dos 
riscos que ajudem os verdadeiros 
agricultores a evitar, reduzir e gerir os
riscos associados à produção e ao 
rendimento relacionados com a atividade 
agrícola, que não sejam previstos e estejam 
fora do seu controlo e contribuam para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º.

Or. en

Justificação

Os custos dos fenómenos meteorológicos extremos relacionados com as alterações climáticas 
estão a aumentar de ano para ano. Esta categoria arrisca-se a consumir partes cada vez 
maiores do orçamento do desenvolvimento rural, cada vez mais limitado. A gestão dos riscos 
e os seguros não devem fossilizar as más práticas agrícolas que aumentam o risco de perdas. 
Só os agricultores que minimizem os riscos (por exemplo, tornando os seus sistemas 
resistentes às alterações climáticas através da construção/proteção do húmus/solos 
superficiais ou evitando práticas monoculturais e distribuindo os riscos através de sistemas 
altamente diversificados) devem beneficiar de seguros privados financiados pela UE.

Alteração 1214
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 

2. Os Estados-Membros podem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
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atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

Or. en

Alteração 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

2. Os Estados-Membros podem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 
controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

Or. en

Alteração 1216
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 

2. Os Estados-Membros podem
conceder o apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para promoção de 
instrumentos de gestão dos riscos que 
ajudem os verdadeiros agricultores na 
gestão dos riscos associados à produção e 
ao rendimento relacionados com a 
atividade agrícola, que estejam fora do seu 
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controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

controlo e contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no
artigo 6.º.

Or. en

Alteração 1217
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições financeiras para 
prémios de regimes de seguros;

Suprimido

Or. en

Alteração 1218
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições financeiras para 
prémios de regimes de seguros;

Suprimido

Or. en

Justificação

A atribuição de fundos públicos da UE a seguros privados implica que os fundos da PAC vão 
para instituições financeiras, e não para os agricultores, estando atualmente a ser seguradas 
práticas arriscadas e sendo a despesa suscetível de aumentar à medida que as alterações 
climáticas se agravam. Este sistema não respeita o princípio da eficiência orçamental.

Alteração 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições financeiras para 
prémios de regimes de seguros;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não deve haver obrigação de recompensar comportamentos de risco.

Alteração 1220
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições financeiras para
prémios de regimes de seguros;

a) Prémios de seguro de colheitas, de 
animais e de plantas contra perdas 
económicas causadas aos agricultores por 
fenómenos climáticos adversos, doenças 
dos animais ou das plantas, por pragas, 
ou por um incidente ambiental;

Or. en

Justificação

A gestão dos riscos deve ser mais adequada à situação a nível das explorações.

Alteração 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuições financeiras para b) Fundos mutualistas para 
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fundos mutualistas, incluindo os custos 
administrativos da sua constituição;

pagamento das compensações financeiras 
aos agricultores por perdas económicas 
causadas por fenómenos climáticos 
adversos ou por surtos de doenças dos 
animais ou das plantas, por pragas ou por 
um incidente ambiental;

Or. en

Justificação

A gestão dos riscos deve ser mais adequada à situação a nível das explorações.

Alteração 1222
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuições financeiras para 
fundos mutualistas, incluindo os custos 
administrativos da sua constituição;

b) Uma lista de medidas relacionadas 
com a prevenção de riscos e o 
desenvolvimento de resiliência ambiental;

Or. de

Justificação

Não deve haver obrigação de recompensar comportamentos de risco.

Alteração 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c) Contribuições financeiras para 
medidas que aumentem a resiliência das 
explorações agrícolas, incluindo, entre 
outras, estratégias de diversificação das 
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culturas e sistemas agroflorestais;

Or. en

Justificação

Os sistemas agroflorestais e as estratégias de diversificação das culturas podem aumentar a 
resiliência das explorações agrícolas.

Alteração 1224
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Contribuições financeiras para a 
atenuação dos riscos, como a proteção das 
características da paisagem e dos solos
que ajudam a reduzir os riscos, 
nomeadamente de secas, inundações e 
incêndios.

Or. en

Alteração 1225
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os tipos e a cobertura dos regimes 
de seguros e dos fundos mutualistas 
elegíveis;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não deve haver obrigação de recompensar comportamentos de risco.
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Alteração 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os tipos e a cobertura dos regimes 
de seguros e dos fundos mutualistas 
elegíveis;

a) Os tipos e a cobertura dos regimes 
de seguros e dos fundos mutualistas 
elegíveis. Para efeitos do n.º 3, alíneas b), 
c) e d), entende-se por «fundo mutualista» 
um regime, reconhecido pelo Estado-
Membro de acordo com o seu direito 
nacional, que permite que os agricultores 
filiados efetuem contratos de seguro 
através dos quais são efetuados 
pagamentos de compensação financeira 
aos agricultores filiados por perdas 
económicas causadas por fenómenos 
climáticos adversos, por um surto de 
doença dos animais ou das plantas, por 
pragas, por um incidente ambiental ou 
por uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos;

Or. en

Justificação

A gestão dos riscos deve ser mais adequada à situação a nível das explorações.

Alteração 1227
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os tipos e a cobertura dos regimes 
de seguros e dos fundos mutualistas 
elegíveis;

a) Os tipos e a cobertura dos fundos 
mutualistas elegíveis;
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Or. en

Justificação

A atribuição de fundos públicos da UE a seguros privados implica que os fundos da PAC vão 
para instituições financeiras, e não para os agricultores, estando atualmente a ser seguradas 
práticas arriscadas e sendo a despesa suscetível de aumentar à medida que as alterações 
climáticas se agravam. Este sistema não respeita o princípio da eficiência orçamental.

Alteração 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A metodologia de cálculo dos 
prejuízos e os fatores desencadeadores da 
indemnização;

b) A metodologia de cálculo dos 
prejuízos e os fatores desencadeadores da 
indemnização. Só deve ser concedido 
apoio para os contratos de seguro que 
cubram as perdas resultantes de um 
fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de 
uma praga ou de um incidente ambiental 
ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma 
doença das plantas ou praga que destrua 
a produção do agricultor. Podem ser 
utilizados índices para calcular a 
produção anual do agricultor. O método 
de cálculo utilizado deverá permitir 
determinar a perda efetivamente sofrida 
por cada agricultor em determinado ano. 
A avaliação da extensão das perdas 
causadas pode ser adaptada às 
características específicas de cada tipo de 
produto mediante:

i) índices biológicos (quantidade de 
biomassa perdida) ou índices de perda de 
rendimento equivalentes estabelecidos a 
nível da exploração ou a nível local, 
regional ou nacional, ou

ii) índices climáticos (nomeadamente 
pluviosidade e temperatura), estabelecidos 
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a nível local, regional ou nacional;

Or. en

Justificação

A gestão dos riscos deve ser mais adequada à situação a nível das explorações.

Alteração 1229
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As regras que regem a constituição 
e a gestão dos fundos mutualistas.

c) O método para determinar que o 
beneficiário tomou todas as medidas de 
prevenção do risco antes de ser 
considerado elegível para a compensação.

Or. de

Justificação

Não deve haver obrigação de recompensar comportamentos de risco.

Alteração 1230
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Só podem ser atribuídos fundos 
públicos para prémios de seguros se um 
beneficiário se comprometer a aplicar 
medidas de atenuação para minimizar a 
sua exposição ao risco.

Or. en
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Justificação

Os custos dos fenómenos meteorológicos extremos relacionados com as alterações climáticas 
estão a aumentar de ano para ano. Esta categoria arrisca-se, pois, a consumir partes cada 
vez maiores do orçamento do desenvolvimento rural, cada vez mais limitado. A gestão dos 
riscos e os seguros não devem fossilizar as más práticas agrícolas que aumentam o risco de 
perdas. Assim, só os agricultores que minimizem os riscos (por exemplo, tornando os seus 
sistemas resistentes às alterações climáticas através da construção/proteção do húmus/solos 
superficiais ou evitando práticas monoculturais e distribuindo os riscos através de sistemas 
altamente diversificados) devem beneficiar de seguros privados financiados pela UE.

Alteração 1231
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Não deve ser concedido apoio a 
agricultores que não tenham conseguido 
evitar os riscos através de boas práticas de 
gestão, conforme exigido pelas BCAA e 
pela condicionalidade.

Or. en

Alteração 1232
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que só é concedido apoio para 
cobertura de prejuízos correspondentes a, 
no mínimo, 20 % da produção ou do 
rendimento anual médio do agricultor no 
período de três anos anterior ou numa 
média de três anos baseada no período de 
cinco anos anterior, excluindo o valor mais 
alto e o valor mais baixo.

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que só é concedido apoio para 
cobertura de prejuízos correspondentes a, 
no mínimo, 20 % da produção, das receitas
ou do rendimento anual médio do 
agricultor no período de três anos anterior 
ou numa média de três anos baseada no 
período de cinco anos anterior, excluindo o 
valor mais alto e o valor mais baixo. O 
apoio é proporcional à produção, às 
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receitas ou aos rendimentos obtidos.

Or. it

Alteração 1233
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que só é concedido apoio para 
cobertura de prejuízos correspondentes a, 
no mínimo, 20 % da produção ou do 
rendimento anual médio do agricultor no 
período de três anos anterior ou numa 
média de três anos baseada no período de 
cinco anos anterior, excluindo o valor mais 
alto e o valor mais baixo.

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que só é concedido apoio quando 
tenham sido tomadas medidas de 
atenuação ou minimização dos riscos e
para cobertura de prejuízos 
correspondentes a, no mínimo, 30 % da 
produção ou do rendimento anual médio do 
agricultor no período de três anos anterior 
ou numa média de três anos baseada no 
período de cinco anos anterior, excluindo o 
valor mais alto e o valor mais baixo.

Or. en

Alteração 1234
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem limitar 
o apoio à taxa máxima de 70 % dos custos 
elegíveis.

6. Os Estados-Membros devem limitar 
o apoio à taxa máxima de 50 % dos custos 
elegíveis.

Or. en

Justificação

Esta percentagem não é sustentável devido às restrições orçamentais – o projeto COM 
exigirá mais despesas dos Estados-Membros nesta categoria, aumentando de um modo geral 
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as despesas públicas/da PAC de um orçamento para o desenvolvimento rural cada vez mais 
limitado para um seguro privado e beneficiando as instituições financeiras privadas, sem 
garantir mudanças positivas que atenuem ou reduzam esses riscos.

Alteração 1235
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para evitar as sobrecompensações 
que resultem da combinação de 
intervenções ao abrigo do presente artigo 
com outros regimes de gestão dos riscos 
públicos ou privados.

7. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para evitar as sobrecompensações 
que resultem da combinação de 
intervenções ao abrigo do presente artigo 
com outros regimes de gestão dos riscos 
públicos.

Or. en

Alteração 1236
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros não devem 
apoiar intervenções suscetíveis de terem 
efeitos negativos para o ambiente.

Or. en

Justificação

Não deve ser concedido financiamento para medidas de intensificação.

Alteração 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer
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Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. No caso da cooperação no contexto 
da sucessão nas explorações, os Estados-
Membros só podem conceder apoio aos 
agricultores que tenham atingido a idade da 
reforma prevista na legislação nacional.

7. No caso da cooperação no contexto 
da sucessão nas explorações e com o 
objetivo de incentivar a renovação 
geracional a nível das explorações, os 
Estados-Membros só podem conceder 
apoio aos agricultores que tenham atingido 
a idade da reforma prevista na legislação 
nacional.

Or. en

Justificação

Esta forma de cooperação deve ser entendida e utilizada como uma forma de contribuir para 
o objetivo da renovação geracional.

Alteração 1238
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A iniciativa LEADER, designada 
por iniciativa de desenvolvimento local de 
base comunitária, nos termos do n.º 1, 
prevê uma participação ativa e 
fundamental das explorações agrícolas 
e/ou florestais.

Or. it

Alteração 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
conceder apoio para intercâmbio de 
conhecimentos e de informações entre 
empresas agrícolas, florestais e rurais, nas 
condições definidas no presente artigo e 
conforme especificado mais 
pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros podem 
conceder apoio para intercâmbio de 
conhecimentos e de informações entre 
empresas agrícolas, agroflorestais, 
florestais e rurais, nas condições definidas 
no presente artigo e conforme especificado 
mais pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

Or. en

Alteração 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem
conceder apoio para intercâmbio de 
conhecimentos e de informações entre 
empresas agrícolas, florestais e rurais, nas 
condições definidas no presente artigo e 
conforme especificado mais 
pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros devem 
conceder apoio para intercâmbio de 
conhecimentos e de informações entre 
empresas agrícolas, florestais e rurais, nas 
condições definidas no presente artigo e 
conforme especificado mais 
pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

Or. en

Alteração 1241
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No âmbito deste tipo de 
intervenções, os Estados-Membros podem 
cobrir os custos de quaisquer medidas 
pertinentes para promover a inovação, o 

2. No âmbito deste tipo de 
intervenções, os Estados-Membros podem 
cobrir os custos de quaisquer medidas 
pertinentes para promover, 
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acesso à formação e ao aconselhamento e o 
intercâmbio e a difusão de conhecimentos 
e de informações que contribuam para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º.

prioritariamente entre os jovens 
agricultores, a inovação, o acesso à 
formação e ao aconselhamento e o 
intercâmbio e a difusão de conhecimentos 
e de informações que contribuam para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º.

Or. it

Alteração 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No âmbito deste tipo de 
intervenções, os Estados-Membros podem
cobrir os custos de quaisquer medidas 
pertinentes para promover a inovação, o 
acesso à formação e ao aconselhamento e o 
intercâmbio e a difusão de conhecimentos 
e de informações que contribuam para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º.

2. No âmbito deste tipo de 
intervenções, os Estados-Membros e a UE 
devem cobrir os custos de quaisquer 
medidas pertinentes para promover a 
inovação, o acesso à formação e ao 
aconselhamento e o intercâmbio e a 
difusão de conhecimentos e de informações 
que contribuam para a realização dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º.

Or. en

Alteração 1243
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem limitar o 
apoio a um máximo de 75 % dos custos 
elegíveis.

Os Estados-Membros devem limitar o 
apoio a um máximo de 100 % dos custos 
elegíveis.

Or. es
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Alteração 1244
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem limitar o 
apoio a um máximo de 75 % dos custos 
elegíveis.

Os Estados-Membros podem cobrir até 
100 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 1245
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, no 
caso da criação de serviços de 
aconselhamento agrícola, os Estados-
Membros podem conceder o apoio sob a 
forma de um montante fixo de, no 
máximo, 200 000 EUR.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este valor não se justifica; 200 000 EUR representa um montante amplamente diferente nos 
diferentes Estados-Membros.

Alteração 1246
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 72-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 72.º-A

Apoio à prevenção e atenuação de danos 
causados por espécies protegidas de 

grandes carnívoros

1. Sem prejuízo das condições 
estabelecidas no presente artigo, os 
Estados-Membros podem apoiar a 
introdução de medidas de proteção das 
explorações pecuárias contra danos 
causados por espécies de grandes 
carnívoros que sejam protegidas pela 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho e de 
compensação aos produtores pelas perdas 
resultantes desses danos.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
uma compensação total ou parcial dos 
custos suplementares e da perda de 
rendimentos resultantes das medidas de 
prevenção ou das perdas de animais 
sofridas em resultado desses danos.

3. Os Estados-Membros devem definir o 
tipo de perdas e as medidas de prevenção 
que serão objeto da compensação prevista 
no n.º 2.

Or. en

Justificação

Em consequência da Diretiva Habitats, houve um aumento do número de espécies protegidas 
de grandes carnívoros na União Europeia e, por conseguinte, um aumento de ataques contra 
gado. Afigura-se oportuno introduzir uma intervenção específica no capítulo do 
desenvolvimento rural para compensar os agricultores pelas suas perdas.

Alteração 1247
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Ao selecionar as operações, as 
autoridades de gestão devem assegurar a 
proteção do clima, do ambiente e da 
biodiversidade no que respeita às 
intervenções programadas. 

Or. en

Alteração 1248
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir não
aplicar os critérios de seleção de 
intervenções no domínio do investimento 
que estejam claramente orientadas para fins 
ambientais ou sejam realizadas em ligação 
com atividades de restauração do estado do 
ambiente.

Os Estados-Membros devem, além disso,
aplicar os critérios de seleção de 
intervenções no domínio do investimento 
que estejam claramente orientadas para fins 
ambientais ou sejam realizadas em ligação 
com atividades de restauração do estado do 
ambiente.

Or. en

Justificação

Os critérios de seleção ambientais devem ser sempre aplicados para assegurar a igualdade 
das condições de concorrência.

Alteração 1249
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso das operações que tenham 
recebido uma certificação «selo de 
excelência» no âmbito do programa 

4. No caso das operações que tenham 
sido selecionadas no âmbito do programa 
Life +, desde que essas operações sejam 
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Horizonte 2020 ou Horizonte Europa ou
tenham sido selecionadas no âmbito do 
programa Life +, desde que essas 
operações sejam coerentes com o plano 
estratégico da PAC, não devem ser 
definidos critérios de seleção.

coerentes com o plano estratégico da PAC, 
não devem ser definidos critérios de 
seleção.

Or. en

Justificação

Deste modo, reduz-se a administração dos projetos LIFE+, que já cumpriram os critérios de 
entrada. As zonas agrícolas Natura 2000 são as zonas Natura que se encontram em piores 
condições, devido ao reduzido financiamento que recebem e ao facto de os agricultores não 
terem incentivos para proteger as espécies ou os habitats.

Alteração 1250
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pagamentos de taxas de gestão e 
reembolsos de custos de gestão suportados 
pelos organismos de execução do 
instrumento financeiro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os fundos públicos não devem ser utilizados para cobrir os custos das empresas financeiras 
privadas, sobretudo porque recorrem aos fundos do desenvolvimento rural, cada vez mais 
limitados, e privam outros fluxos de despesa eficazes que pagam projetos/agricultura 
ecológicos.

Alteração 1251
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 74-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 74.º-A

Instrumentos financeiros específicos

1. As autoridades de gestão criam um 
fundo para disponibilizar instrumentos 
financeiros com vista a apoiar a prestação 
de garantias para créditos solicitados 
pelos jovens agricultores referidos no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea e), do presente 
regulamento.

2. O Estado-Membro pode afetar a esse 
fundo até 50 % da dotação das 
intervenções que visam os jovens 
agricultores.

3. O Estado-Membro pode executar o 
instrumento financeiro previsto no 
presente artigo em combinação com o 
apoio previsto no artigo 69.º do presente 
regulamento.

Or. it

Alteração 1252
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

75 [...] Suprimido

Or. en

Justificação

Este novo instrumento permitiria que ainda mais fundos (públicos) do desenvolvimento rural 
fossem desviados para regimes de seguro privados, beneficiando as instituições financeiras e 
não as comunidades, a natureza e os agricultores. O PE e o Conselho rejeitaram cabalmente 
a última tentativa da COM (na minirreforma do Regulamento Omnibus) de transferir 
recursos do desenvolvimento rural para o FEIE, mas a Comissão Europeia está, com esta 
reforma, a tentar fazer o mesmo mas com outro nome (InvestEU), deixando menos fundos 
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para a conservação da natureza, as medidas agroambientais, o LEADER, etc.

Alteração 1253
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os pagamentos para as zonas com 
condicionantes naturais, conforme 
definido no artigo 66.º;

Or. en

Justificação

Estes estão atualmente a retirar fundos do desenvolvimento rural (FEADER), mas são 
utilizados sem condições como dotações complementares para pagamentos diretos; se 
continuarem a ser utilizados como dotações complementares incondicionais para os 
pagamentos diretos e forem aplicados universalmente por região ou Estado-Membro numa 
base por hectare, como são os pagamentos diretos, faz sentido transferi-los para o mesmo 
fundo que os pagamentos diretos (o FEAGA).

Alteração 1254
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Os instrumentos de gestão dos 
riscos estabelecidos no artigo 70.º. 

Or. en

Justificação

Estes deverão utilizar cada vez mais fundos do desenvolvimento rural, deixando menos 
financiamento para a natureza, as comunidades e as medidas agroambientais. A sua 
transferência para o FEAGA deixa mais espaço para estas medidas ambientais/de 
desenvolvimento comunitário.
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Alteração 1255
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEADER financia os vários tipos 
de intervenções previstos no título III, 
capítulo IV.

2. O FEADER financia os vários tipos 
de intervenções previstos no título III, 
capítulo IV, exceto os mencionados nos 
artigos 66.º e 70.º.

Or. en

Alteração 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As despesas são elegíveis para 
contribuição do FEAGA e do FEADER a 
partir de 1 de janeiro do ano seguinte ao 
ano da aprovação do plano estratégico da 
PAC por parte da Comissão.

1. As despesas são elegíveis para 
contribuição do FEAGA e do FEADER a 
partir de 1 de janeiro do período financeiro 
relevante. As despesas serão sujeitas a 
reembolso após a aprovação do plano 
estratégico da PAC por parte da Comissão.

Or. en

Alteração 1257
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do artigo 86.º, n.º 5, a dotação 
financeira de um Estado-Membro a que se 
refere o primeiro parágrafo, após dedução 

Para efeitos do artigo 86.º, n.os 5 e 5-A, a 
dotação financeira de um Estado-Membro 
a que se refere o primeiro parágrafo, após 



AM\1172552PT.docx 63/157 PE632.145v01-00

PT

dos montantes estabelecidos no anexo VI e 
previamente a qualquer transferência nos 
termos do artigo 15.º, é estabelecida no 
anexo VII.

dedução dos montantes estabelecidos no 
anexo VI e previamente a qualquer 
transferência nos termos do artigo 15.º, é 
estabelecida no anexo VII.

Or. es

Alteração 1258
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o anexo IX a 
fim de rever a repartição anual por Estado-
Membro para ter em conta os 
desenvolvimentos pertinentes, incluindo as 
transferências previstas nos artigos 15.º e
90.º, proceder a ajustamentos técnicos sem 
alterar as dotações globais ou ter em conta 
qualquer outra alteração prevista num ato 
legislativo a partir da adoção do presente 
regulamento.

4. A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o anexo IX a 
fim de rever a repartição anual por Estado-
Membro para ter em conta os 
desenvolvimentos pertinentes, incluindo as 
transferências previstas no artigo 90.º, 
proceder a ajustamentos técnicos sem 
alterar as dotações globais ou ter em conta 
qualquer outra alteração prevista num ato 
legislativo a partir da adoção do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A referência ao artigo 15.º não é pertinente neste caso.

Alteração 1259
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O ato de execução da Comissão que aprova 
um plano estratégico da PAC nos termos 

O ato de execução da Comissão que aprova 
um plano estratégico da PAC nos termos 
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do artigo 106.º, n.º 6, fixa a contribuição 
máxima do FEADER para o referido plano. 
A contribuição do FEADER é calculada 
com base no montante das despesas 
públicas elegíveis.

do artigo 106.º, n.º 6, fixa a contribuição 
mínima e máxima do FEADER para o 
referido plano. A contribuição do 
FEADER é calculada com base no 
montante das despesas públicas elegíveis.

Or. en

Justificação

Deste modo, garante-se uma contribuição mínima para o desenvolvimento rural, permitindo 
um melhor financiamento da natureza, do desenvolvimento das comunidades e das medidas 
agroambientais, por exemplo, ou o acompanhamento do aumento esperado nas despesas de 
desenvolvimento rural para seguros privados, digitalização, etc., que, de outro modo, 
impediriam o financiamento do desenvolvimento rural sustentável favorável ao ambiente e às 
comunidades.

Alteração 1260
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa mínima de contribuição do 
FEADER é de 20 %.

A taxa mínima de contribuição do 
FEADER é de 10 %.

Or. en

Justificação

Garante uma maior flexibilidade.

Alteração 1261
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 80 % para os compromissos de 
gestão previstos no artigo 65.º, os 

a) 85 % para os compromissos de 
gestão previstos no artigo 65.º, os 
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pagamentos previstos no artigo 67.º e os 
investimentos não produtivos previstos no 
artigo 68.º do presente regulamento, para o 
apoio à parceria europeia de inovação ao 
abrigo do artigo 71.º e para a iniciativa 
LEADER, designada por iniciativa de 
desenvolvimento local de base comunitária 
no artigo 25.º do Regulamento (UE) .../... 
[RDC];

pagamentos previstos no artigo 67.º e os 
investimentos não produtivos previstos no 
artigo 68.º do presente regulamento, para o 
apoio à parceria europeia de inovação ao 
abrigo do artigo 71.º e para a iniciativa 
LEADER, designada por iniciativa de 
desenvolvimento local de base comunitária 
no artigo 25.º do Regulamento (UE) .../... 
[RDC];

Or. en

Alteração 1262
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 80 % para os compromissos de 
gestão previstos no artigo 65.º, os 
pagamentos previstos no artigo 67.º e os 
investimentos não produtivos previstos no 
artigo 68.º do presente regulamento, para o 
apoio à parceria europeia de inovação ao 
abrigo do artigo 71.º e para a iniciativa 
LEADER, designada por iniciativa de 
desenvolvimento local de base comunitária 
no artigo 25.º do Regulamento (UE) .../... 
[RDC];

a) 85 % para os compromissos de 
gestão previstos no artigo 65.º, os 
pagamentos previstos no artigo 67.º e os 
investimentos não produtivos previstos no 
artigo 68.º do presente regulamento, para o 
apoio à parceria europeia de inovação ao 
abrigo do artigo 71.º e para a iniciativa 
LEADER, designada por iniciativa de 
desenvolvimento local de base comunitária 
no artigo 25.º do Regulamento (UE) .../... 
[RDC];

Or. en

Alteração 1263
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) 80 % para a instalação de jovens 
agricultores referida no artigo 69.º;
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Or. en

Justificação

A instalação de jovens agricultores é uma das principais prioridades do novo período de 
programação e deve, por isso, ser também financiada em 80 %.

Alteração 1264
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 100% para as operações financiadas 
por fundos transferidos para o FEADER 
em conformidade com o disposto nos 
artigos 15.º e 90.º do presente regulamento.

b) 100% para as operações financiadas 
por fundos transferidos para o FEADER 
em conformidade com o disposto no artigo 
90.º do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A referência ao artigo 15.º não é pertinente neste caso.

Alteração 1265
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No mínimo 5 % da contribuição 
total do FEADER para o plano estratégico 
da PAC prevista no anexo IX devem ser 
reservados para a iniciativa LEADER, 
designada por iniciativa de 
desenvolvimento local de base comunitária 
no artigo 25.º do Regulamento (UE) 
[RDC].

1. No mínimo 10 % da contribuição 
total do FEADER para o plano estratégico 
da PAC prevista no anexo IX devem ser 
reservados para a iniciativa LEADER, 
designada por iniciativa de 
desenvolvimento local de base comunitária 
no artigo 25.º do Regulamento (UE) 
[RDC].

Or. en
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Alteração 1266
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No mínimo 3 % da contribuição 
total do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para os serviços de 
aconselhamento agrícola referidos no 
artigo 13.º e para as intervenções para 
intercâmbio de conhecimentos e de 
informações ao abrigo do artigo 72.º.

Or. en

Justificação

Os agricultores têm de adquirir novos tipos de competências e conhecimentos para poderem 
adotar práticas agrícolas mais sustentáveis. No atual período de programação, a 
transferência de conhecimentos representa cerca de 1,2 % da despesa do FEADER e os 
serviços de aconselhamento representam cerca de 0,9 % na UE-28. Estes valores são baixos 
e sugerem que a retórica a favor da melhoria dos conhecimentos agrícolas não é 
acompanhada por uma despesa concreta. Faz, pois, sentido reservar pelo menos 3 % do 
FEADER para melhorar o conhecimento.

Alteração 1267
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No mínimo 30 % da contribuição 
total do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para as intervenções 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f) do presente 

Suprimido
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regulamento, excetuando as intervenções 
assentes no artigo 66.º.

O primeiro parágrafo não se aplica às 
regiões ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 1268
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

As zonas com condicionantes naturais também contribuem para a preservação do ambiente.

Alteração 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 

No mínimo 50 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
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o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

o ambiente, o clima e o bem-estar animal
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e), 
f) e i-A) do presente regulamento, 
excetuando as intervenções assentes no 
artigo 66.º.

Or. sv

Justificação

A agricultura da UE deve contribuir para inverter a tendência em termos de ambiente, clima 
e bem-estar animal. Por conseguinte, pelo menos 50 % dos recursos do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) devem ser canalizados para a 
sustentabilidade.

Alteração 1270
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para todo o tipo de intervenções que 
procuram atingir os objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f) do presente regulamento.

Or. es

Justificação

As medidas desenvolvidas em zonas com condicionantes naturais devem ser tidas em conta 
na despesa mínima de 30 % dos fundos do FEADER, que deve ser obrigatoriamente dedicada 
a intervenções relacionadas com os objetivos ambientais e climáticos, atendendo ao impacto 
positivo da atividade agrícola na preservação dessas zonas. A proposta da Comissão 
contradiz a sua avaliação de impacto e os coeficientes de ponderação previstos no 
artigo 87.º, n.º 2, alínea c).
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Alteração 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com
o ambiente e o clima definidos pelo menos
no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O objetivo proposto de 30 % é ambicioso, na medida em que os pagamentos para zonas com 
condicionantes naturais não estão incluídos no cálculo, e uma parte dos requisitos 
atualmente incluídos nos pagamentos ambientais será incluída no regime ecológico.

Alteração 1272
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções ao abrigo dos 
artigos 65.º, 66.º, 67.º, 68.º, 71.º e 72.º que 
procuram atingir os objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f) do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 50 % da contribuição total do 
FEAGA e do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IV e 
no anexo IX devem ser reservados para as 
intervenções que procuram atingir os 
objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e o clima definidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas d), e) e f) do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Sem uma reserva ambiciosa para os regimes ecológicos, existe um risco significativo de que 
a próxima PAC represente um recuo para a proteção do ambiente e do clima. Para evitar 
este risco e cumprir os compromissos internacionais da Europa, deve ser posto de parte um 
orçamento considerável de, pelo menos, 50 % do total do FEAGA e do FEADER, para que os 
agricultores mudem voluntariamente os seus sistemas agrícolas.

Alteração 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da 
PAC prevista no anexo IX devem ser
reservados para as intervenções que 
procuram atingir os objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f) do presente regulamento, excetuando 

No mínimo 70 % do montante total das 
contribuições do FEADER para o plano 
estratégico da PAC e dos pagamentos 
diretos ao abrigo do FEAGA, tal como 
estabelecido nos anexos IV e IX, será 
reservado para intervenções que abordem 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima referidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), do 
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as intervenções assentes no artigo 66.º. presente regulamento, bem como o 
objetivo em matéria de exigências da 
sociedade referido na alínea i) do mesmo 
artigo. Os Estados-Membros podem 
escolher a proporção do FEADER e dos 
pagamentos diretos do FEAGA 
correspondentes a esses objetivos, desde 
que o montante total seja de 70 %.

Sem prejuízo do parágrafo anterior, pelo 
menos 50 % da contribuição total do 
FEADER prevista no anexo IX e pelo 
menos 50 % do montante total da 
contribuição do FEAGA estabelecido no 
anexo IV destinados ao plano estratégico 
da PAC são reservados para as 
intervenções que procuram atingir os 
objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e o clima definidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas d), e) e f) do presente 
regulamento, que incluem exclusivamente 
medidas previstas nos artigos 28.º, 28.º-A 
(novo), 65.º, 67.º e 68.º, n.º 4, alínea a). Os 
Estados-Membros podem escolher a 
proporção do FEADER e dos pagamentos 
diretos do FEAGA correspondentes a 
esses objetivos, desde que o montante total 
seja de 50 %.

Or. de

Justificação

Afetação de fundos destinados à proteção da natureza, ao ambiente, ao clima e às questões 
sociais.

Alteração 1275
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 

No mínimo 70 % do montante total das 
contribuições do FEADER para o plano 
estratégico da PAC e dos pagamentos 
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para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

diretos no FEAGA previstos nos anexos 
VII e IX devem ser reservados para as 
intervenções que procuram atingir os 
objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e o clima definidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas d), e) e f) do presente 
regulamento e o objetivo relacionado com 
as exigências da sociedade previsto no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea i), do presente 
regulamento, excetuando as intervenções 
assentes no artigo 66.º. Os Estados-
Membros podem escolher a percentagem 
de pagamentos diretos e do FEADER que 
é destinada aos objetivos mencionados, 
desde que o montante total ascenda a 
70 %.

Sem prejuízo do disposto no parágrafo 
anterior, no mínimo 30 % da contribuição 
total do FEADER para o plano estratégico 
da PAC prevista no anexo IX devem ser 
reservados para as intervenções que 
procuram atingir os objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f) do presente regulamento, excetuando 
as intervenções assentes no artigo 66.º.

Or. en

Alteração 1276
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 40 % da contribuição total do 
FEAGA e do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para as intervenções 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f) do presente regulamento, 
excetuando as intervenções assentes no 
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artigo 66.º, bem como todas as medidas de 
investimentos, com exceção das 
classificadas como «não produtivos». Os 
programas no domínio climático e 
ambiental contarão, pelo menos, com o 
orçamento estabelecido no artigo 28.º, 
n.º 9. As medidas consideradas elegíveis 
com base na sua contribuição para 
objetivos ambientais e climáticos serão 
selecionadas por um comité composto 
pelas administrações agrícolas e 
ambientais e por peritos ambientais. 

Or. es

Alteração 1277
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 50 % da contribuição total do 
FEAGA e do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para as intervenções 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f) do presente regulamento, 
excetuando as intervenções assentes no 
artigo 66.º. Deste montante, no mínimo 
15 mil milhões de EUR por ano devem ser 
reservados para regimes específicos e 
eficazes em matéria de biodiversidade que 
procurem atingir o objetivo definido no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do presente 
regulamento. Os Estados-Membros devem 
afetar uma percentagem mínima de 2 % 
do orçamento de cada regime a uma 
avaliação científica independente da sua 
eficácia para a consecução do respetivo 
objetivo.

Or. en
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Justificação

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Alteração 1278
Stefan Eck 

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente, o clima e o bem-estar animal 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e), 
f) e i) do presente regulamento, excetuando 
as intervenções assentes no artigo 66.º. O 
primeiro parágrafo não se aplica às 
regiões ultraperiféricas.

Or. en
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Alteração 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 50 % da contribuição total do 
FEAGA e do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista nos anexos 
VII e IX devem ser reservados para as 
intervenções que procuram atingir os 
objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e o clima definidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas d), e) e f) do presente 
regulamento e o objetivo no domínio 
alimentar e da saúde definido no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea i), do presente 
regulamento, excetuando as intervenções 
assentes no artigo 66.º.

Or. en

Justificação

A reserva de pelo menos metade do orçamento total da PAC para medidas destinadas a 
atingir os objetivos específicos previstos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e), f) e i) é necessária 
para garantir que a PAC promove efetivamente os bens públicos essenciais, como a 
atenuação das alterações climáticas, a gestão sustentável dos recursos naturais, o reforço da 
biodiversidade e a resolução dos desafios societais relacionados com a sustentabilidade do 
sistema alimentar e com a saúde.

Alteração 1280
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 

No mínimo 50 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX deve ser reservada
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
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o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e), f), h) e i), ou 
em conformidade com o artigo 60.º, n.º 1, 
alínea a), subalínea vi), e alínea d), do 
presente regulamento, incluindo as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

Or. de

Justificação

O segundo pilar deve prever para cada Estado-Membro uma percentagem obrigatória para 
as medidas agroambientais, a proteção animal, o bem-estar animal e as zonas 
desfavorecidas.

Alteração 1281
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

Trinta por cento do total do FEAGA e
mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

Or. en

Justificação

A PAC atual afeta 30 % do FEAGA à ecologização dos pagamentos diretos, altamente 
burocrática, e 30 % do FEADER aos compromissos ambientais e climáticos de gestão. O 
artigo 87.º presume que 40 % dos pagamentos diretos e 100 % dos compromissos ambientais 
e climáticos de gestão contam como apoio para os objetivos climáticos do Acordo de Paris, 
que não podem ser alcançados sem que seja também estipulada uma meta para o FEAGA. No 
entanto, a minha alteração deve ser entendida e só pode ser aplicada em conjunto com as 
minhas outras AM, bem como com uma compensação positiva dos agricultores, sem a 
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condicionalidade excessiva prevista na proposta inicial da Comissão.

Alteração 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 40 % das contribuições totais 
do FEAGA e do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para as intervenções 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f) do presente regulamento, 
excetuando as intervenções assentes no 
artigo 66.º.

Or. en

Alteração 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 50 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

Or. en
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Justificação

É importante intensificar os esforços relativamente às medidas ambientais.

Alteração 1284
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 30 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

No mínimo 50 % da contribuição total do 
FEADER para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo IX devem ser reservados 
para as intervenções que procuram atingir 
os objetivos específicos relacionados com 
o ambiente e o clima definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do 
presente regulamento, excetuando as 
intervenções assentes no artigo 66.º.

Or. en

Alteração 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro fixa um montante 
mínimo que contribui para a consecução 
do objetivo específico referido no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f). Esse montante 
deve ser calculado com base na análise 
SWOT e na identificação das 
necessidades em relação a espécies e 
habitats prioritários no âmbito do quadro 
prioritário de ação, nos termos das 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE. O 
montante será utilizado para as medidas 
descritas nos artigos 65.º, 67.º e 68.º, n.º 4, 
alínea a), do presente regulamento e para 
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a utilização em apoio de projetos 
estratégicos de conservação da natureza, 
ao abrigo do [Regulamento LIFE], em 
conformidade com o n.º 7 do presente 
artigo.

Or. de

Justificação

Afetação de fundos destinados à proteção da natureza, ao ambiente e ao clima.

Alteração 1286
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No mínimo 5 % da contribuição total do 
FEAGA para o plano estratégico da PAC 
prevista no anexo VII devem ser 
reservados para as intervenções que 
procuram atingir o objetivo específico 
relacionado com a segurança alimentar e 
o bem-estar dos animais definido no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea i), do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1287
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não se aplica às 
regiões ultraperiféricas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1288
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não se aplica às 
regiões ultraperiféricas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Afetação de fundos destinados à proteção da natureza, ao ambiente e ao clima.

Alteração 1289
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No mínimo 30 % da contribuição 
total do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para as intervenções 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas b), d), e), f), h) e j) do presente 
regulamento, excetuando as intervenções 
assentes no artigo 66.º.

Or. fr

Alteração 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp
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Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No mínimo 30 % da contribuição 
total do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para as intervenções 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com o ambiente, 
o clima e o bem-estar dos animais 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), 
e), f) e i-A) do presente regulamento, 
excetuando as intervenções assentes no 
artigo 66.º.

Or. en

Justificação

Na formulação e aplicação da PAC, a UE e os Estados-Membros devem ter plenamente em 
conta as exigências em matéria de bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis 
(artigo 13.º do TFUE). Tal deve incluir a reserva de montantes destinados a contribuir para 
objetivos relacionados com o bem-estar dos animais.

Alteração 1291
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No mínimo 30 % da contribuição 
total do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para as intervenções 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com os 
investimentos e as empresas rurais 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b), 
d), e), h), f) e j) do presente regulamento, 
excetuando as intervenções assentes no 
artigo 66.º.
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Or. fr

Alteração 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No mínimo 5 % da contribuição 
total do FEADER para o plano 
estratégico da PAC prevista no anexo IX 
devem ser reservados para as intervenções 
que procuram atingir o objetivo específico 
relacionado com o bem-estar dos animais 
definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea i-A), 
excetuando as intervenções assentes no 
artigo 66.º.

Or. en

Alteração 1293
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No mínimo 30 % da contribuição 
total do FEAGA para o plano estratégico 
da PAC devem ser reservados para apoio 
redistributivo complementar aos primeiros 
hectares, conforme descrito no artigo 26.º.

Or. en

Justificação

Para orientar o apoio para as explorações agrícolas de pequena e média dimensão, é 
necessário reservar 30 % da contribuição do FEAGA para redistribuição.
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Alteração 1294
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As dotações financeiras indicativas 
para os programas no domínio climático e 
ambiental mencionados no título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 4, 
corresponderão a pelo menos 30 % dos 
montantes estabelecidos no anexo VII.

Os Estados-Membros podem optar por 
transferir a dotação financeira 
mencionada no primeiro parágrafo para a 
dotação do Estado-Membro para o
FEADER, em conformidade com o 
artigo 90.º, desde que esta seja utilizada 
em intervenções do FEADER que 
procurem atingir os objetivos específicos 
relacionados com o ambiente, o clima e as 
exigências da sociedade definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e), f) e i).

Or. en

Justificação

É necessário definir uma percentagem mínima de despesas em regimes ecológicos para 
garantir condições de concorrência equitativas e a ação conjunta de todos os Estados-
Membros.

Alteração 1295
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Pelo menos 65 % dos montantes 
indicados no anexo VII, antes da 
transferência prevista nos artigos 15.º e 
90.º, devem ser afetados para o apoio ao 
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rendimento de base para garantir a 
sustentabilidade mencionado no título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

Or. en

Alteração 1296
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No mínimo 50 % da contribuição 
total do FEAGA para o plano estratégico 
da PAC devem ser reservados para 
programas no domínio climático e 
ambiental conforme descrito no 
artigo 28.º.

Or. en

Justificação

Para ajudar os agricultores a efetuarem a transição para métodos de produção mais 
favoráveis ao clima e ao ambiente, e para cumprir os compromissos assumidos pela União 
em matéria de clima e ambiente, é necessário reservar no mínimo 50 % da contribuição do 
FEAGA para regimes ecológicos.

Alteração 1297
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No mínimo 20 % do montante 
estabelecido no anexo VII deve ser 
reservado para os programas mencionado 
no artigo 28.º.

Or. en
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Justificação

O montante proposto é um mínimo que deve ser considerado, em conjunto com outras 
propostas que impedem que os pagamentos diretos sejam diretamente prejudiciais para o 
ambiente e o clima e que eliminam os subsídios perversos, bem como com propostas que 
visam melhorar a concretização da proposta em termos de clima, ambiente e bem-estar dos 
animais. Caso contrário, não nos opomos a uma proposta de 50 % do relator sombra do 
Grupo S&D.

Alteração 1298
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. No máximo 30 % dos montantes 
estabelecidos no anexo VII devem ser 
reservados para o apoio ao rendimento de 
base para garantir a viabilidade, tal como 
referido no título III, capítulo II, secção 
2, subsecção 1. Este máximo deve 
diminuir para 0 % até 2027, para permitir 
a reorientação dos fundos para medidas 
mais específicas.

Or. en

Justificação

O apoio ao rendimento de base deve ser gradualmente eliminado, a fim de permitir uma 
melhor orientação das verbas públicas através de regimes de pagamento baseados nos 
resultados.

Alteração 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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 

As dotações financeiras indicativas para as 
intervenções sob a forma de apoio 
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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.

associado ao rendimento previstas no título 
III, capítulo II, secção 2, subsecção 1, 
devem limitar-se a um máximo de 25 %
dos montantes estabelecidos no anexo VII.

Or. en

Alteração 1300
Francesc Gambús

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 13,5 %
dos montantes estabelecidos no anexo VII.

Or. es

Alteração 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

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.

Or. en

Justificação

O apoio associado ao rendimento levou, no passado, a condições de concorrência desiguais 
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em alguns setores. A União deve incentivar uma abordagem da PAC orientada para o 
mercado e, desse modo, reduzir o montante máximo do apoio associado ao rendimento.

Alteração 1302
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, tenham 
utilizado, para fins de apoio associado 
voluntário, mais de 13 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no 
anexo II do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar, para fins de apoio 
associado ao rendimento, mais de 10 % do 
montante estabelecido no anexo VII. A 
percentagem resultante não deve exceder 
a percentagem aprovada pela Comissão 
para o apoio associado voluntário relativo 
ao exercício de pedido de 2018.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os pagamentos associados não devem exceder 10 % dos montantes estabelecidos no 
anexo VII.

Alteração 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do 

Suprimido
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Regulamento (UE) n.º 1307/2013, tenham 
utilizado, para fins de apoio associado 
voluntário, mais de 13 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no 
anexo II do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar, para fins de apoio 
associado ao rendimento, mais de 10 % do 
montante estabelecido no anexo VII. A 
percentagem resultante não deve exceder 
a percentagem aprovada pela Comissão 
para o apoio associado voluntário relativo 
ao exercício de pedido de 2018.

Or. en

Alteração 1304
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, tenham 
utilizado, para fins de apoio associado 
voluntário, mais de 13 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II 
do mesmo regulamento, podem decidir 
utilizar, para fins de apoio associado ao 
rendimento, mais de 10 % do montante 
estabelecido no anexo VII. A percentagem 
resultante não deve exceder a percentagem 
aprovada pela Comissão para o apoio 
associado voluntário relativo ao exercício 
de pedido de 2018.

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, tenham 
utilizado, para fins de apoio associado 
voluntário, mais de 15 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II 
do mesmo regulamento, podem decidir 
utilizar, para fins de apoio associado ao 
rendimento, mais de 15 % do montante 
estabelecido no anexo VII. A percentagem 
resultante não deve exceder a percentagem 
aprovada pela Comissão para o apoio 
associado voluntário relativo ao exercício 
de pedido de 2018.

Or. es

Alteração 1305
Paul Brannen
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Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 2 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 10 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 2 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 10 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1, ou para 
apoio a sistemas agroflorestais 
silvoaráveis ou silvopastorais, inclusive 
como sistemas certificados de árvores fora 
das florestas.

Or. en

Justificação

Relacionado com a alteração ao artigo 30.º.

Alteração 1306
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 2 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 10 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 2 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 10 % seja atribuído para apoio às 
oleoproteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

Or. fr

Alteração 1307
Francesc Gambús
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Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 2 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 10 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 2,1 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 13,5 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

Or. es

Alteração 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 2 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 10 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo
de 5 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 25 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

Or. en

Justificação

As intervenções de apoio associado ao rendimento contribuem para estabilizar setores 
vulneráveis e ajudam os agricultores a lidar com efeitos adversos como a volatilidade do 
mercado, as alterações climáticas ou os requisitos de emprego. Apesar do atual nível de 
apoio, alguns setores não alcançam uma rendibilidade satisfatória. Por conseguinte, é 
essencial que existam intervenções de apoio associado ao rendimento suficientes para manter 
a competitividade e a sustentabilidade desses setores.
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Alteração 1309
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio às oleoproteaginosas responde 
aos objetivos fixados na diretiva relativa 
às energias renováveis, no que diz respeito 
à transformação em biocombustíveis dos 
coprodutos destas culturas.

Or. fr

Alteração 1310
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para financiar o apoio previsto no 
título III, capítulo II, secção 2, subsecção 
1-A, os Estados-Membros utilizarão 15 % 
do montante definido no anexo VII. 

Or. es

Alteração 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os pagamentos do primeiro pilar, 
incluindo apoio associado, devem ser 
limitados, por hectare e beneficiário, ao 
equivalente ao dobro da média dos 
pagamentos diretos da UE por hectare.
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Or. en

Alteração 1312
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As dotações financeiras indicativas 
para os regimes ecológicos mencionados 
no artigo 28.º devem ser de pelo menos 
30 % em 2021 e 2022, 40 % em 2023 e 
2024, 50 % em 2025 e 2026 e 60 % em 
2027.

Or. en

Alteração 1313
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os fundos da PAC não devem ser 
utilizados para financiar ou apoiar 
operações concentradas de alimentação 
animal.

Or. en

Alteração 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros podem 7. Os Estados-Membros podem 
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decidir, no seu plano estratégico da PAC, 
utilizar uma determinada percentagem da 
dotação do FEADER para alavancar o 
apoio e promover os projetos integrados de 
natureza estratégica definidos no 
[Regulamento LIFE] e para financiar 
medidas no domínio da mobilidade para 
fins de formação transnacional de pessoas 
do setor da agricultura e do 
desenvolvimento rural, com destaque para 
os jovens agricultores, em conformidade 
com o [Regulamento Erasmus].

decidir, no seu plano estratégico da PAC, 
utilizar uma determinada percentagem da 
dotação do FEADER para alavancar o 
apoio e promover os projetos integrados de 
natureza estratégica definidos no 
[Regulamento LIFE] e para financiar 
medidas no domínio da mobilidade para 
fins de formação transnacional de pessoas 
do setor da agricultura e do 
desenvolvimento rural, com destaque para 
os jovens agricultores, em conformidade 
com o [Regulamento Erasmus], e para as 
mulheres nas zonas rurais.

Or. sv

Alteração 1315
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. No mínimo 10 % dos montantes 
previstos no anexo VII devem ser 
reservados para apoiar regimes 
voluntários no domínio climático e 
ambiental (regimes ecológicos) nos 
termos do artigo 28.º.

Or. en

Alteração 1316
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Artigo 87

Texto da Comissão Alteração

Artigo 87.º Suprimido

Acompanhamento das despesas no 
domínio climático
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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.

2. A contribuição para as metas em 
termos de despesas deve ser estimada 
mediante a aplicação de coeficientes de 
ponderação específicos, diferenciada em 
função da contribuição desse apoio para 
os objetivos em matéria de alterações 
climáticas seja significativa ou moderada. 
Estes coeficientes de ponderação são os 
seguintes:

(a) 40 % para despesas no âmbito do 
apoio ao rendimento de base para 
garantir a sustentabilidade e do apoio 
complementar ao rendimento previstos no 
título III, capítulo II, secção II, 
subsecções 2 e 3;

(b) 100 % para despesas no âmbito 
dos programas no domínio climático e 
ambiental previstos no título III, 
capítulo II, secção II, subsecção 4;

(c) 100 % para despesas relacionadas 
com as intervenções previstas no 
artigo 86.º, n.º 2, primeiro parágrafo;

(d) 40 % para despesas relativas a 
zonas com condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas a que se 
refere o artigo 66.º.

Or. pl

Justificação

Tendo em consideração o pressuposto sobre a simplificação da futura PAC, a introdução de 
legislação relativa à comunicação das despesas no domínio climático parece ser 
injustificada. Em particular, tendo em conta que (de forma análoga ao atual período de 
programação) a proposta de regulamento estabelece disposições em matéria de 
acompanhamento dos níveis mínimos de despesa no domínio ambiental e climático (pelo 
menos 30 % dos fundos do segundo pilar). Nesse sentido, a introdução de um 
acompanhamento adicional das despesas no domínio climático parece injustificada.
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Alteração 1317
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 87 – título

Texto da Comissão Alteração

Acompanhamento das despesas no 
domínio climático

Acompanhamento das despesas no 
domínio climático, da biodiversidade e da 
luta contra as fontes de poluição difusas

Or. fr

Justificação

A ecologização do orçamento europeu não deve dizer respeito apenas ao clima, mas também 
à biodiversidade e à luta contra as fontes de poluição difusas, sendo igualmente importante 
acompanhar a contribuição da PAC e do conjunto das políticas europeias para a consecução 
destes objetivos.

Alteração 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 87 – título

Texto da Comissão Alteração

Acompanhamento das despesas no 
domínio climático

Acompanhamento das despesas no 
domínio ambiental e climático

Or. en

Alteração 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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 

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

para os objetivos em matéria de alterações 
climáticas utilizando uma metodologia 
simples e comum. A Comissão deve 
apresentar relatórios periódicos sobre os 
progressos realizados rumo à integração 
da ação climática, incluindo os montantes 
das despesas. As conclusões devem ser 
apresentadas na avaliação anual prevista 
no artigo 122.º.

Or. en

Alteração 1320
Françoise Grossetête

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, de biodiversidade e de luta 
contra as fontes de poluição difusas
utilizando uma metodologia simples e 
comum.

Or. fr

Alteração 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 ambiente e 
alterações climáticas utilizando uma 
metodologia simples, adequada e comum.
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Or. en

Justificação

A Comissão deve realizar uma avaliação, utilizando uma metodologia adequada, relacionada 
com a despesa climática e ambiental geral.

Alteração 1322
Bas Eickhout

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, baseada em dados 
científicos e comum.

Or. en

Justificação

Tal deve ser feito com a maior precisão possível, para prestar garantias de uma despesa 
correta dos fundos da UE. A PAC deve pagar resultados.

Alteração 1323
Estefanía Torres Martínez

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A metodologia para as despesas 
relacionadas com o clima deve ter em 
conta a redução das emissões e a 
melhoria da fixação do carbono que 
deverão resultar das medidas incluídas 
nos planos estratégicos dos Estados-
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Membros, e deve ser desenvolvida em 
consulta com a Agência Europeia do 
Ambiente e os Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1324
Estefanía Torres Martínez

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. A metodologia para as despesas 
ambientais deve ter em conta a melhoria 
dos impactos da agricultura na natureza 
que deverá resultar das medidas incluídas 
nos planos estratégicos dos Estados-
Membros, e deve ser desenvolvida em 
consulta com a Agência Europeia do 
Ambiente e os Estados-Membros.

Or. es

Alteração 1325
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição para as metas em 
termos de despesas deve ser estimada 
mediante a aplicação de coeficientes de 
ponderação específicos, diferenciada em 
função da contribuição desse apoio para 
os objetivos em matéria de alterações 
climáticas seja significativa ou moderada. 
Estes coeficientes de ponderação são os 
seguintes:

Suprimido

(a) 40 % para despesas no âmbito do 
apoio ao rendimento de base para 
garantir a sustentabilidade e do apoio 
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complementar ao rendimento previstos no 
título III, capítulo II, secção II, 
subsecções 2 e 3;

(b) 100 % para despesas no âmbito 
dos programas no domínio climático e 
ambiental previstos no título III, 
capítulo II, secção II, subsecção 4;

(c) 100 % para despesas relacionadas 
com as intervenções previstas no 
artigo 86.º, n.º 2, primeiro parágrafo;

(d) 40 % para despesas relativas a 
zonas com condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas a que se 
refere o artigo 66.º.

Or. es

Alteração 1326
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição para as metas em 
termos de despesas deve ser estimada 
mediante a aplicação de coeficientes de 
ponderação específicos, diferenciada em 
função da contribuição desse apoio para 
os objetivos em matéria de alterações 
climáticas seja significativa ou moderada.
Estes coeficientes de ponderação são os 
seguintes:

2. 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.

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 
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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. 

Or. en

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. As 
estimativas ponderadas propostas pela Comissão são suscetíveis de reduzir a ambição global 
da União no domínio do clima, uma vez que não é possível verificar se as diferentes despesas 
produzem efetivamente algum impacto climático.

Alteração 1327
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição para as metas em 
termos de despesas deve ser estimada 
mediante a aplicação de coeficientes de 
ponderação específicos, diferenciada em 
função da contribuição desse apoio para os 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas seja significativa ou moderada. 
Estes coeficientes de ponderação são os 
seguintes:

2. A contribuição para as metas em 
termos de despesas deve ser estimada 
mediante a aplicação de coeficientes de 
ponderação específicos, diferenciada em 
função de se a contribuição desse apoio 
para os objetivos em matéria de alterações 
climáticas, de biodiversidade e de luta 
contra as fontes de poluição difusas é 
significativa ou moderada. Estes 
coeficientes de ponderação são os 
seguintes:

Or. fr
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Alteração 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição para as metas em 
termos de despesas deve ser estimada 
mediante a aplicação de coeficientes de 
ponderação específicos, diferenciada em 
função da contribuição desse apoio para os 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas seja significativa ou moderada. 
Estes coeficientes de ponderação são os 
seguintes:

2. A contribuição para as metas em 
termos de despesas deve ser estimada 
mediante a aplicação de coeficientes de 
ponderação específicos, diferenciada em 
função da contribuição desse apoio para os 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas seja significativa ou moderada e 
complementada pelo sistema de 
indicadores climáticos da União. Estes 
coeficientes de ponderação são os 
seguintes:

Or. en

Alteração 1329
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 40 % para despesas no âmbito do 
apoio ao rendimento de base para 
garantir a sustentabilidade e do apoio 
complementar ao rendimento previstos no 
título III, capítulo II, secção II, 
subsecções 2 e 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 1330
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) 100 % para despesas no âmbito 
dos programas no domínio climático e 
ambiental previstos no título III, 
capítulo II, secção II, subsecção 4;

Suprimido

Or. en

Alteração 1331
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 100 % para despesas relacionadas 
com as intervenções previstas no 
artigo 86.º, n.º 2, primeiro parágrafo;

Suprimido

Or. en

Alteração 1332
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 100 % para despesas relacionadas 
com as intervenções previstas no 
artigo 86.º, n.º 2, primeiro parágrafo;

c) 100 % para despesas relacionadas 
com as intervenções previstas nos 
artigos 65.º e 67.º;

Or. en

Alteração 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) 100 % para despesas de apoio às 
proteaginosas, em conformidade com o 
título III, capítulo II, secção 2, subsecção 
1;

Or. en

Alteração 1334
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 40 % para despesas relativas a 
zonas com condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas a que se 
refere o artigo 66.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1335
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 40 % para despesas relativas a 
zonas com condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas a que se 
refere o artigo 66.º.

d) 60 % para despesas relativas a 
zonas com condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas a que se 
refere o artigo 66.º.

Or. en

Alteração 1336
Stefan Eck
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Proposta de regulamento
Artigo 87-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 87.º-A

Acompanhamento das despesas no 
domínio do bem-estar dos animais 

1. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros, a Comissão 
avalia o contributo da política para o 
objetivo em matéria de bem-estar dos 
animais utilizando uma metodologia 
simples e comum. 

2. A contribuição para as metas em 
termos de despesas deve ser estimada 
mediante a aplicação de um coeficiente de 
ponderação específico, diferenciado em 
função de se a contribuição desse apoio 
para o objetivo em matéria de bem-estar 
dos animais é significativa ou moderada. 

A ponderação é determinada de acordo 
com o seguinte critério: (a) 100 % para 
despesas relacionadas com as 
intervenções previstas no artigo 86.º, 
n.º 3; (b) 30 % para despesas no âmbito 
dos programas no domínio climático e 
ambiental previstos no título III, 
capítulo II, secção II, subsecção 4. 

Or. en

Alteração 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
estabelecer, no seu plano estratégico da 
PAC, uma dotação financeira indicativa 
para cada intervenção. Para cada 
intervenção, o montante unitário previsto, 

1. Os Estados-Membros devem 
estabelecer, no seu plano estratégico da 
PAC, uma dotação financeira indicativa 
para cada intervenção, em consonância 
com o artigo 28.º, n.º 1, e com o 
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sem aplicação da percentagem de variação
estabelecida no artigo 89.º, multiplicado 
pelas realizações previstas, deve ser 
equivalente à dotação financeira indicativa.

artigo 86.º, n.º 2. Para cada intervenção, o 
montante unitário previsto, sem aplicação 
da percentagem de variação estabelecida 
no artigo 89.º, multiplicado pelas 
realizações previstas, deve ser equivalente 
à dotação financeira indicativa.

Or. en

Alteração 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pagamentos diretos dissociados e 
apoio associado ao rendimento previstos no 
título III, capítulo II;

a) Pagamentos diretos dissociados, 
excetuando programas no domínio 
climático e ambiental conforme definido 
no artigo 28.º, e apoio associado ao 
rendimento previstos no título III, 
capítulo II;

Or. en

Alteração 1339
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) até 15 % da sua dotação para 
pagamentos diretos estabelecida no 
anexo IV, após dedução das dotações para 
o algodão estabelecidas no anexo VI para 
os anos civis de 2021 a 2026, para a 
dotação dos Estados-Membros para o 
FEADER nos exercícios financeiros de 
2022-2027; ou

a) até 20 % da sua dotação para 
pagamentos diretos estabelecida no 
anexo IV, após dedução das dotações para 
o algodão estabelecidas no anexo VI para 
os anos civis de 2021 a 2026, para a 
dotação dos Estados-Membros para o 
FEADER nos exercícios financeiros de 
2022-2027; ou

Or. en
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Justificação

Os pagamentos do FEADER são geralmente mais orientados para a consecução dos 
objetivos do que os pagamentos do FEAGA. Para garantir que a PAC atinge os seus 
objetivos, as dotações só devem poder ser transferidas para as dotações do FEADER mais 
orientadas para os resultados.

Alteração 1340
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) até 15 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

Suprimido

Or. en

Alteração 1341
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) até 15 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os pagamentos do FEADER são geralmente mais orientados para a consecução dos 
objetivos do que os pagamentos do FEAGA. Para garantir que a PAC atinge os seus 
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objetivos, as dotações só devem poder ser transferidas para as dotações do FEADER mais 
orientadas para os resultados.

Alteração 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) até 15 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

Suprimido

Or. de

Justificação

Apoio a ações a favor do ambiente e do clima no âmbito do segundo pilar.

Alteração 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) até 15 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

b) até 15 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para os programas 
no domínio climático e ambiental 
estabelecidos no artigo 28.º.

Or. en

Alteração 1344
Jadwiga Wiśniewska
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Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) até 15 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

(b) até 25% da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

Or. pl

Justificação

O direcionamento dos resultados da aplicação do novo modelo de execução requer que seja 
dada flexibilidade suficiente aos Estados-Membros.

Alteração 1345
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) até 15 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

b) até 20 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

Or. en

Alteração 1346
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A percentagem de transferências da 
dotação dos Estados-Membros para 
pagamentos diretos para a sua dotação 
para o FEADER prevista no primeiro 
parágrafo, pode ser majorada:

Suprimido

a) até 15 pontos percentuais, desde 
que os Estados-Membros utilizem o 
correspondente aumento para 
intervenções financiadas pelo FEADER 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f);

b) até 2 pontos percentuais desde que 
os Estados-Membros utilizem o 
correspondente aumento em 
conformidade com o artigo 86.º, n.º 4, 
alínea b).

Or. de

Alteração 1347
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) até 15 pontos percentuais, desde 
que os Estados-Membros utilizem o 
correspondente aumento para intervenções 
financiadas pelo FEADER que procuram 
atingir os objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e)
e f);

a) até 30 pontos percentuais, desde 
que os Estados-Membros utilizem o 
correspondente aumento para intervenções 
financiadas pelo FEADER que procuram 
atingir os objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f);

Or. en
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Alteração 1348
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A percentagem de transferências 
da dotação dos Estados-Membros para 
pagamentos diretos para a sua dotação 
para o FEADER prevista no n.º 1, pode 
ser majorada:

a) até 50 pontos percentuais, desde que os 
Estados-Membros utilizem o 
correspondente aumento para 
intervenções financiadas pelo FEADER 
que procuram atingir os objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f);

a) até 2 pontos percentuais desde que os 
Estados-Membros utilizem o 
correspondente aumento em 
conformidade com o artigo 86.º, n.º 4, 
alínea b).

Or. de

Justificação

Apoio a ações a favor do ambiente e do clima no âmbito do segundo pilar.

Alteração 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
planos estratégicos da PAC em 
conformidade com o presente regulamento 
para execução do apoio da União 
financiado pelo FEAGA e pelo FEADER 

Os Estados-Membros devem estabelecer 
planos estratégicos da PAC em 
conformidade com o presente regulamento, 
e nos termos do artigo 4.º do mesmo, para 
execução do apoio da União financiado 
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para cumprimento dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º.

pelo FEAGA e pelo FEADER para 
cumprimento dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º.

Or. de

Alteração 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As estratégias de intervenção de cada 
Estado-Membro, nos termos os 
artigos 95.º, n.º 1, alínea b), e 97.º do 
presente regulamento, são entregues à 
Comissão sob a responsabilidade dos 
Estados-Membros e são por esta 
convertidas numa lista da UE.

Or. de

Alteração 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com base na análise SWOT prevista no 
artigo 103.º, n.º 2, e numa avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º, os 
Estados-Membros devem estabelecer, nos 
planos estratégicos da PAC, uma estratégia 
de intervenção conforme previsto no 
artigo 97.º, em que definem as metas e os 
objetivos intermédios a atingir para 
cumprimento dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. As metas devem ser 
estabelecidas a partir de um conjunto de 
indicadores de resultados comuns, 
conforme previsto no anexo I.

Com base na análise SWOT prevista no 
artigo 103.º, n.º 2, e numa avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º, os 
Estados-Membros devem estabelecer, nos 
planos estratégicos da PAC, uma estratégia 
de intervenção conforme previsto no 
artigo 97.º, em que definem as metas e os 
objetivos intermédios a atingir para 
cumprimento dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. As metas devem ser 
estabelecidas a partir de um conjunto de 
indicadores de resultados e de impacto
comuns, conforme previsto no anexo I.
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Or. en

Alteração 1352
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com base na análise SWOT prevista no 
artigo 103.º, n.º 2, e numa avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º, os 
Estados-Membros devem estabelecer, nos 
planos estratégicos da PAC, uma estratégia 
de intervenção conforme previsto no 
artigo 97.º, em que definem as metas e os 
objetivos intermédios a atingir para 
cumprimento dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. As metas devem ser 
estabelecidas a partir de um conjunto de 
indicadores de resultados comuns, 
conforme previsto no anexo I.

Com base na análise SWOT prevista no 
artigo 103.º, n.º 2, e numa avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º, os 
Estados-Membros devem estabelecer, nos 
planos estratégicos da PAC, uma estratégia 
de intervenção conforme previsto no 
artigo 97.º, em que definem as metas e os 
objetivos intermédios a atingir para 
cumprimento dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. As metas devem ser 
estabelecidas a partir de um conjunto de 
indicadores de resultados e de impacto
comuns, conforme previsto no anexo I.

Or. en

Alteração 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os planos estratégicos da PAC abrangem 
o período compreendido entre 1 de janeiro 
de 2021 e 31 de dezembro de 2027.

Os planos estratégicos da PAC são 
aplicáveis dois anos após a entrada em 
vigor desta reforma.

Or. de

Alteração 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura que as estratégias 
de intervenção estabelecidas pelos 
Estados-Membros ao abrigo do 
artigo 95.º, n. ~1, alínea b), do presente 
regulamento sejam tidas em conta na lista 
da UE. 

Or. de

Alteração 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura a coerência da lista 
da UE, com base nas estratégias de 
intervenção propostas pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
95.º, n.º 1, alínea b), a fim de atingir os 
objetivos pertinentes enunciados no 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Artigo 92 – título

Texto da Comissão Alteração

Objetivos mais ambiciosos relacionados 
com o ambiente e o clima

Objetivos mais ambiciosos relacionados 
com o ambiente, o clima e o bem-estar 
animal

Or. sv
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Alteração 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020.

1. Os Estados-Membros devem 
atribuir nos seus planos estratégicos da 
PAC, nomeadamente nos elementos da 
estratégia de intervenção prevista no 
artigo 97.º, n.º 2, alínea a), uma maior 
percentagem global do orçamento para 
alcançar os objetivos específicos 
relacionados com o ambiente e o clima 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), em comparação com a percentagem
global do orçamento destinada à
consecução do objetivo estabelecido no 
artigo 110.º, n.º 2, alínea b), primeiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013, através do apoio concedido 
no âmbito do FEAGA e do FEADER no 
período de 2014 a 2020. Os Estados-
Membros devem determinar as 
percentagens dos fundos atribuídas a 
cada medida da seguinte forma:

a) Medidas previstas no artigo 28.º do 
presente regulamento, em comparação 
com o artigo 43.º do Regulamento (UE) 
n.º 1307/2013;

b) Intervenções ao abrigo dos artigos 65.º, 
67.º e 68.º, n.º 4, alínea a), do presente 
regulamento, em comparação com o 
artigo 17.º, alínea d), e com os artigos 21.º 
a 23.º, 25.º e 34.º do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013.

Or. de

Justificação

Afetação de fundos destinados ao ambiente e ao clima.
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Alteração 1358
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020.

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020. 
Os pagamentos para conversão para 
agricultura biológica e respetiva 
manutenção nos planos estratégicos da 
PAC ao abrigo dos artigos 28.º e 65.º do 
presente regulamento devem ser 
superiores aos pagamentos totais 
efetuados antes de 2021 ao abrigo do 
desenvolvimento rural para os produtores 
de agricultura biológica, calculados como 
uma média anual com base em preços 
constantes.

Or. en

Alteração 1359
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020.

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar, a nível da União, uma maior 
contribuição global para a consecução dos 
objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e o clima definidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas d), e) e f), em comparação 
com a contribuição global para a 
consecução do objetivo estabelecido no 
artigo 110.º, n.º 2, alínea b), primeiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013, através do apoio concedido 
a título do FEAGA e do FEADER no 
período de 2014 a 2020, bem como manter 
condições equitativas de concorrência 
entre os agricultores de diferentes 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente, o 
clima e o bem-estar dos animais definidos 
no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e), f) e i-A), 
em comparação com a contribuição global 
para a consecução do objetivo estabelecido 
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alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020.

no artigo 110.º, n.º 2, alínea b), primeiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013, através do apoio concedido 
a título do FEAGA e do FEADER no 
período de 2014 a 2020.

Or. en

Justificação

O mais recente Eurobarómetro Especial sobre o bem-estar dos animais (n.º 442) revelou que 
82 % dos cidadãos da UE acreditam que o bem-estar dos animais de criação deve ser mais 
protegido. Afigura-se adequada e necessária uma maior ambição neste domínio.

Alteração 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020.

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente, o 
clima e o bem-estar animal definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e), f) e i-A), em 
comparação com a contribuição global para 
a consecução do objetivo estabelecido no 
artigo 110.º, n.º 2, alínea b), primeiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013, através do apoio concedido 
a título do FEAGA e do FEADER no 
período de 2014 a 2020.

Or. sv

Justificação

O mais recente inquérito Eurobarómetro revelou que 82 % dos cidadãos da UE consideram 
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que o bem-estar dos animais de exploração deve ser aumentado. Nesse sentido, é razoável 
introduzir um maior nível de ambição na PAC.

Alteração 1362
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020.

1. Os Estados-Membros devem, 
através dos seus planos estratégicos da 
PAC, nomeadamente dos elementos da 
estratégia de intervenção prevista no artigo 
97.º, n.º 2, alínea a), realizar uma maior 
contribuição global para a consecução dos 
objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e o clima definidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas d), e) e f), em comparação 
com a contribuição global para a 
consecução do objetivo estabelecido no 
artigo 110.º, n.º 2, alínea b), primeiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013, através do apoio concedido 
a título do FEAGA e do FEADER no 
período de 2014 a 2020.

Or. en

Alteração 1363
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 

1. Os Estados-Membros devem, 
através dos seus planos estratégicos da 
PAC, nomeadamente dos elementos da 
estratégia de intervenção prevista no artigo 
97.º, n.º 2, alínea a), realizar uma maior
contribuição global para a consecução dos 
objetivos específicos relacionados com o 
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específicos relacionados com o ambiente e 
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020.

ambiente e o clima definidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas d), e) e f), em comparação 
com a contribuição global para a 
consecução do objetivo estabelecido no 
artigo 110.º, n.º 2, alínea b), primeiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013, através do apoio concedido 
a título do FEAGA e do FEADER no 
período de 2014 a 2020.

Or. en

Justificação

Os planos estratégicos da PAC devem ser mais ambiciosos e, uma vez que os pagamentos 
deverão ser baseados nos resultados, os planos devem ser desenvolvidos de modo a garantir 
uma melhoria real, e não apenas procurar alcançar algumas melhorias.

Alteração 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
procurar, através dos seus planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente dos 
elementos da estratégia de intervenção 
prevista no artigo 97.º, n.º 2, alínea a), 
realizar uma maior contribuição global 
para a consecução dos objetivos 
específicos relacionados com o ambiente e
o clima definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), em comparação com a 
contribuição global para a consecução do 
objetivo estabelecido no artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, através 
do apoio concedido a título do FEAGA e 
do FEADER no período de 2014 a 2020.

1. Os Estados-Membros devem, 
através dos seus planos estratégicos da 
PAC, nomeadamente dos elementos da 
estratégia de intervenção prevista no artigo 
97.º, n.º 2, alínea a), realizar uma maior 
contribuição global para a consecução dos 
objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e o clima definidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas d), e) e f), em comparação 
com a contribuição global para a 
consecução do objetivo estabelecido no 
artigo 110.º, n.º 2, alínea b), primeiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013, através do apoio concedido 
a título do FEAGA e do FEADER no 
período de 2014 a 2020.

Or. en
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Alteração 1365
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os pagamentos para conversão 
para agricultura biológica e respetiva 
manutenção nos planos estratégicos da 
PAC ao abrigo dos artigos 28.º e 65.º do 
presente regulamento devem ser 
superiores aos pagamentos totais 
efetuados antes de 2021 ao abrigo do 
desenvolvimento rural para os produtores 
de agricultura biológica, calculados como 
uma média anual com base em preços 
constantes.

Or. en

Justificação

A agricultura biológica é uma forma importante de alcançar objetivos ambientais e societais. 
Ao mesmo tempo, em vários países, o apoio a este setor tem sido limitado, arriscando-se a 
ser ainda mais reduzido no futuro. É, pois, importante incluir o requisito de não retroceder 
no que diz respeito à ambição de transitar para a agricultura biológica.

Alteração 1366
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, com base nas informações 
disponíveis, de que forma tencionam reunir 
a maior contribuição global prevista no 
n.º 1. Essa explicação deve assentar em 
informações pertinentes, designadamente 
nos elementos previstos no artigo 95.º, 
n.º 1, alíneas a) a f) e no artigo 95.º, n.º 2, 

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, com base nas informações 
disponíveis, de que forma tencionam reunir 
a maior contribuição global prevista no 
n.º 1. Essa explicação deve assentar em 
informações pertinentes, designadamente 
nos elementos previstos no artigo 95.º, 
n.º 1, alíneas a) a f) e no artigo 95.º, n.º 2, 
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alínea b). alínea b). Quando pertinente, os Estados-
Membros podem adotar medidas 
específicas para alcançar os objetivos 
enunciados no artigo 91.º. Essas medidas 
não têm de ser a continuação direta das 
medidas existentes. Podem ser tolerados 
ligeiros desvios de um ano para outro, 
desde que seja possível observar uma 
progressão rumo aos objetivos do período 
de planeamento estratégico de 1 de 
janeiro de 2021 até 31 de dezembro 
de 2027.

Or. en

Alteração 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, com base nas informações 
disponíveis, de que forma tencionam reunir 
a maior contribuição global prevista no 
n.º 1. Essa explicação deve assentar em 
informações pertinentes, designadamente 
nos elementos previstos no artigo 95.º, 
n.º 1, alíneas a) a f) e no artigo 95.º, n.º 2,
alínea b).

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, de que forma tencionam reunir a 
maior contribuição global prevista no n.º 1, 
incluindo como tencionam assegurar que 
os objetivos definidos com base nos 
indicadores referidos no artigo 91.º, n.º 1, 
representam uma melhoria em relação à 
situação atual. Essa explicação deve 
assentar em informações pertinentes, 
designadamente nos elementos previstos 
no artigo 95.º, n.º 1, alíneas a) a f) e no 
artigo 95.º, n.º 2, alíneas a) e b).

Or. de

Justificação

Afetação de fundos destinados ao ambiente e ao clima.
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Alteração 1368
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, com base nas informações 
disponíveis, de que forma tencionam reunir 
a maior contribuição global prevista no 
n.º 1. Essa explicação deve assentar em 
informações pertinentes, designadamente 
nos elementos previstos no artigo 95.º, 
n.º 1, alíneas a) a f) e no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea b).

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, o impacto ambiental e climático que 
pretendem alcançar para 2027, com base 
nos objetivos previstos e utilizando os 
indicadores de impacto relevantes 
estabelecidos no anexo I, bem como de 
que forma tencionam reunir a maior 
contribuição global prevista no n.º 1. Essa 
explicação deve assentar em informações 
pertinentes, designadamente nos elementos 
previstos no artigo 95.º, n.º 1, alíneas a) a f) 
e no artigo 95.º, n.º 2, alínea b).

Or. es

Alteração 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, com base nas informações 
disponíveis, de que forma tencionam reunir 
a maior contribuição global prevista no 
n.º 1. Essa explicação deve assentar em 
informações pertinentes, designadamente 
nos elementos previstos no artigo 95.º, 
n.º 1, alíneas a) a f) e no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea b).

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, quais os objetivos ambientais e 
climáticos que pretendem alcançar no 
período de 2021-2027, com base nas metas 
relativas aos indicadores de impacto 
pertinentes definidos no anexo I, bem 
como de que forma tencionam reunir a 
maior contribuição global prevista no n.º 1. 
Essa explicação deve assentar em 
informações pertinentes, designadamente 
nos elementos previstos no artigo 95.º, 
n.º 1, alíneas a) a f) e no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea b).
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Or. en

Justificação

Para avaliar a ambição no domínio ambiental e climático, os Estados-Membros devem 
utilizar os indicadores de impacto e as respetivas metas fixadas.

Alteração 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, com base nas informações 
disponíveis, de que forma tencionam reunir 
a maior contribuição global prevista no 
n.º 1. Essa explicação deve assentar em 
informações pertinentes, designadamente 
nos elementos previstos no artigo 95.º, 
n.º 1, alíneas a) a f) e no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea b).

2. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus planos estratégicos da 
PAC, com base nas informações mais 
recentes e fiáveis, de que forma tencionam 
reunir a maior contribuição global prevista 
no n.º 1. Essa explicação deve assentar em 
informações pertinentes, designadamente 
nos elementos previstos no artigo 95.º, 
n.º 1, alíneas a) a f) e no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea b).

Or. en

Alteração 1371
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 92-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.º-A

Ambição regional mínima em zonas com 
condicionantes naturais ou outras 

condicionantes específicas, investimentos 
nas explorações agrícolas e jovens

1. Os Estados-Membros que, no período 
2014-2020, tenham optado por programas 
de desenvolvimento rural regionais, de 
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acordo com o estabelecido no título II, 
capítulo I, do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013, através dos seus planos 
estratégicos da PAC e em particular 
através dos elementos da estratégia das 
intervenções de desenvolvimento rural 
previstos nos artigos 66.º, 68.º e 69.º, 
deverão contribuir, pelo menos, com os 
mesmos objetivos e montantes de apoio a 
nível de cada uma das suas regiões, no 
que respeita às regiões com 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, para os 
investimentos nas explorações agrícolas e 
para a instalação de jovens agricultores.

2. Os planos estratégicos da PAC dos 
Estados-Membros, aos quais se aplica o 
n.º 1 anterior, devem aplicar, mutatis 
mutandis, um sistema de indicadores e 
avaliação, conforme previsto no artigo 7.º, 
a cada uma das suas regiões, bem como à 
parte relevante do plano estratégico da 
PAC.

Or. es

Alteração 1372
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que definam os elementos do 
plano estratégico da PAC ao nível 
regional, os Estados-Membros devem 
garantir a coerência e consistência com 
os elementos do plano estratégico da PAC 
a nível nacional.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1373
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que definam os elementos do plano 
estratégico da PAC ao nível regional, os 
Estados-Membros devem garantir a 
coerência e consistência com os elementos 
do plano estratégico da PAC a nível 
nacional.

Sempre que definam os elementos do plano 
estratégico da PAC ao nível regional, os 
Estados-Membros devem garantir que os 
elementos do desenvolvimento rural são 
coerentes e consistentes com os elementos 
do plano estratégico da PAC a nível 
nacional.

Or. it

Alteração 1374
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser estabelecidos planos 
estratégicos a nível regional, e cada 
Estado-Membro deve garantir que os 
planos estratégicos regionais são 
coerentes com os objetivos e indicadores 
do plano estratégico da PAC estabelecido 
a nível nacional.

Or. en

Alteração 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
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tornar públicos os planos estratégicos da 
PAC e os respetivos anexos, tanto na fase 
de projeto como após a sua aprovação, a 
fim de permitir a realização de um debate 
público informado. Os Estados-Membros 
devem consultar os parceiros sobre os 
preparativos para a publicação dos planos 
estratégicos da PAC e a documentação 
conexa.

Or. en

Justificação

Os agricultores, a sociedade civil e os meios de comunicação social devem ter acesso aos 
planos estratégicos da PAC, incluindo projetos e versões finais, a fim de permitir um debate 
democrático sobre questões que são centrais na vida das pessoas, nomeadamente o modo 
como são produzidos os alimentos que consumimos. A «abordagem baseada nos resultados» 
do novo modelo de prestação requer uma maior participação cívica para funcionar 
corretamente, tendo em conta que a conformidade jurídica perdeu importância a favor dos 
«resultados no terreno». É importante definir requisitos mínimos de transparência para a 
União no seu conjunto, uma vez que, atualmente, estes variam muito a nível da UE.

Alteração 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
tornar públicos os planos estratégicos da 
PAC e os respetivos anexos, tanto na fase 
de projeto como após a sua aprovação, a 
fim de permitir a realização de um debate 
público informado. Os Estados-Membros 
devem consultar os parceiros sobre os 
preparativos para a publicação dos planos 
estratégicos da PAC e a documentação 
conexa.

Or. en
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Alteração 1377
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
tornar públicos os planos estratégicos da 
PAC e os respetivos anexos, tanto na fase 
de projeto como após a sua aprovação, a 
fim de permitir a realização de um debate 
público informado. Os Estados-Membros 
devem consultar os parceiros sobre os 
preparativos para a publicação dos planos 
estratégicos da PAC e a documentação 
conexa.

Or. en

Justificação

Os agricultores, a sociedade civil e os meios de comunicação social devem ter acesso aos 
planos estratégicos da PAC, incluindo projetos e versões finais, a fim de permitir um debate 
democrático sobre questões que são centrais na vida das pessoas, nomeadamente o modo 
como são produzidos os alimentos que consumimos. A «abordagem baseada nos resultados» 
do novo modelo de prestação requer uma maior participação cívica para funcionar 
corretamente, tendo em conta que a conformidade jurídica perdeu importância a favor dos 
«resultados no terreno». É importante definir requisitos mínimos de transparência para a 
União no seu conjunto, uma vez que, atualmente, estes variam muito a nível da UE.

Alteração 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
publicar os seus planos estratégicos da 
PAC e respetivos anexos, quer na fase de 
projeto, quer após a aprovação, a fim de 
assegurar a possibilidade de um debate 
público informado.
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Or. sv

Justificação

Os agricultores, a sociedade civil e os meios de comunicação social devem ter acesso aos 
planos estratégicos da PAC dos Estados-Membros, incluindo na fase de projeto, para 
permitir que as pessoas participem num debate aberto sobre matérias centrais para a vida 
das pessoas, ou seja, a forma como os nossos alimentos são produzidos.

Alteração 1379
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação efetiva das 
autoridades competentes em matéria de 
ambiente e clima na preparação das 
componentes ambiental e climática do 
referido plano.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os planos estratégicos devem ser objeto de uma ampla consulta junto dos parceiros 
relevantes. Por conseguinte, não é necessário criar disposições específicas sobre a garantia 
da participação efetiva das autoridades competentes em matéria de ambiente e clima no 
desenvolvimento das componentes ambiental e climática do plano.

Alteração 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação efetiva das 
autoridades competentes em matéria de 

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação plena das 
autoridades competentes em matéria de 
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ambiente e clima na preparação das
componentes ambiental e climática do 
referido plano.

ambiente e clima na preparação de todos os 
elementos do plano e, em especial, que 
são corresponsáveis pelas componentes 
ambiental e climática do referido plano, 
nomeadamente no estabelecimento de 
objetivos relacionados com o ambiente, 
com base em indicadores de resultados e 
de impacto, artigos 28.º, 28.º-A (novo) e 
65.º-67.º.

Or. de

Justificação

Integrar efetivamente as componentes relacionadas com o clima e o ambiente.

Alteração 1381
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação efetiva das 
autoridades competentes em matéria de 
ambiente e clima na preparação das
componentes ambiental e climática do 
referido plano.

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação plena das 
autoridades competentes em matéria de 
ambiente e clima na preparação do plano e 
a sua responsabilidade conjunta no que 
diz respeito às componentes ambiental e 
climática do referido plano.

Or. en

Alteração 1382
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo responsável pela 2. O organismo responsável pela 
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elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação efetiva das
autoridades competentes em matéria de 
ambiente e clima na preparação das 
componentes ambiental e climática do 
referido plano.

elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir que as autoridades 
competentes em matéria de ambiente e 
clima e as partes interessadas são 
consultadas antes da preparação das 
componentes ambiental e climática do 
referido plano.

Or. en

Alteração 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação efetiva das 
autoridades competentes em matéria de 
ambiente e clima na preparação das 
componentes ambiental e climática do 
referido plano.

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação efetiva e 
inclusiva das autoridades competentes em 
matéria de ambiente e clima na preparação 
das componentes ambiental e climática do 
referido plano.

Or. en

Alteração 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação efetiva das 
autoridades competentes em matéria de 
ambiente e clima na preparação das 
componentes ambiental e climática do 
referido plano.

2. O organismo responsável pela 
elaboração do plano estratégico da PAC 
deve garantir a participação efetiva das 
autoridades competentes em matéria de 
ambiente, clima e saúde na preparação das 
componentes ambiental e climática do 
referido plano.

Or. en
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Alteração 1385
Paul Brannen

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, incluindo cientistas;

Or. en

Alteração 1386
Nessa Childers

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 ambientais, 
económicos e sociais, incluindo cientistas;

Or. en

Alteração 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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 ambientais, 
económicos e sociais;

Or. en

Alteração 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen
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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, sociais e 
ambientais;

Or. de

Justificação

Integrar efetivamente as componentes relacionadas com o clima e o ambiente.

Alteração 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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;

Or. en

Justificação

A participação efetiva das partes interessadas e dos parceiros ambientais será necessária 
para garantir uma boa execução.

Alteração 1390
Bas Eickhout

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

Texto da Comissão Alteração

c) Os organismos representativos da 
sociedade civil interessados e, se for caso 
disso, os organismos responsáveis pela 

c) Os organismos representativos dos 
parceiros ambientais e outras partes da 
sociedade civil interessados, em especial 
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promoção da inclusão social, dos direitos 
fundamentais, da igualdade de género e da 
não discriminação.

aqueles cujas atividades estão 
relacionadas com os objetivos específicos 
estabelecidos no artigo 6.º da presente 
proposta, e os organismos responsáveis 
pela promoção da inclusão social, dos 
direitos fundamentais, dos direitos das 
pessoas com deficiência, da igualdade de 
género e da não discriminação.

Or. en

Justificação

Os grupos da sociedade civil que têm de ser consultados são os ligados aos nove objetivos do 
artigo 6.º, incluindo os representantes dos agricultores, as organizações ativas na proteção 
do ambiente e da biodiversidade, dos alimentos e da saúde, etc. Seria útil fazer aqui uma 
referência explícita ao artigo 6.º.

Alteração 1391
Nessa Childers

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

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 não económicos da sociedade 
civil interessados, em especial ONG 
ambientais e os organismos pertinentes 
responsáveis pela promoção da inclusão 
social, dos direitos fundamentais, da 
igualdade de género e da não 
discriminação.

Or. en

Alteração 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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



AM\1172552PT.docx 135/157 PE632.145v01-00

PT

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 
objetivos não comerciais 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.

Or. de

Alteração 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

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

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

Or. en

Alteração 1394
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os grupos de ação local ou outras 
agências de desenvolvimento 
infrarregionais capazes de mobilizar 
fundos no âmbito da intervenção da 
iniciativa LEADER.



PE632.145v01-00 136/157 AM\1172552PT.docx

PT

Or. en

Alteração 1395
Bas Eickhout

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 em pé de igualdade na 
preparação e execução dos planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente na 
definição das modalidades de avaliação 
das necessidades. Devem, além disso, 
envolver todos os parceiros nas decisões 
relativas ao calendário e aos passos 
processuais envolvidos na preparação dos 
planos estratégicos da PAC, garantindo 
que é reservado tempo suficiente para a 
coordenação e o debate entre os diferentes 
intervenientes envolvidos. A organização 
e a execução das parcerias devem ser 
conduzidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 240/2014. 

Or. en

Justificação

Os parceiros devem tomar decisões coletivas a respeito dos calendários e procedimentos de 
elaboração dos planos estratégicos da PAC, uma vez que o modo como este processo é 
organizado é fundamental para permitir a participação efetiva de todas as entidades. As 
regras estabelecidas no Regulamento Delegado n.º 240/2014 da Comissão relativo ao código 
de conduta europeu sobre parcerias no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento fornecem muito mais pormenores do que o presente regulamento, que deve ser 
reforçado.

Alteração 1396
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Cada um dos parceiros indicados na 
alínea b) deve ser representado em 
proporção igual, devendo ser assegurada 
uma representação equilibrada entre b) e 
c).

Os Estados-Membros devem envolver 
esses parceiros ao longo da preparação e 
execução dos planos estratégicos da PAC, 
nomeadamente através da participação 
em comités de acompanhamento em 
conformidade com o artigo 111.º, e 
garantir que toda a documentação é 
partilhada de forma atempada e que são 
afetados recursos suficientes para a 
coordenação e a promoção do debate 
entre as partes interessadas.

Or. en

Alteração 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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.

Todos os parceiros mencionados na 
alínea b) devem estar representados na 
mesma proporção e deve ser assegurada 
uma distribuição equilibrada entre as 
alíneas b) e c). Os Estados-Membros 
devem envolver esses parceiros na 
preparação e execução dos planos 
estratégicos da PAC, incluindo por 
intermédio da participação nos comités de 
acompanhamento em conformidade com 
o artigo 111.º.

Or. de
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Justificação

Integrar efetivamente as componentes relacionadas com o clima e o ambiente.

Alteração 1398
Paul Brannen

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 ao longo da preparação e 
execução dos planos estratégicos da PAC, 
nomeadamente através da participação 
em comités de acompanhamento em 
conformidade com o artigo 111.º.

A organização e a execução da parceria 
devem ser conduzidas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 240/2014.

Or. en

Alteração 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 e execução 
dos planos estratégicos da PAC.

Or. en

Justificação

Surgem muitos problemas durante a fase de execução, pelo que também deve haver uma 
referência ao princípio de parceria durante esta fase.
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Alteração 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A organização e a execução das parcerias 
devem ser conduzidas em conformidade 
com o Regulamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014 da Comissão.

Or. de

Justificação

É incluída a redação do artigo 6.º que versa sobre acordos de parceria e que consta no 
Regulamento relativo ao código de conduta europeu sobre parcerias, a fim de melhorar o 
acesso das partes interessadas ao processo de programação da PAC.

Alteração 1401
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve criar um ponto de 
contacto para os parceiros, a fim de 
garantir o seu acesso direto à Comissão.

Or. en

Alteração 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar uma boa gestão financeira e 
uma utilização eficaz e eficiente dos 
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recursos da UE. Devem evitar 
irregularidades e uma utilização 
ineficiente dos recursos da UE. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
cooperar para proteger os interesses 
financeiros da União e para assegurar a 
conformidade com as regras em matéria 
de conflitos de interesses. Devem aplicar 
medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e quaisquer outras atividades 
ilegais e tomar medidas para prevenir o 
surgimento de situações de conflitos de 
interesses. 

Or. cs

Alteração 1403
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Descrição dos elementos que 
contribuem para o ambiente e para a 
atenuação das alterações climáticas;

Or. en

Alteração 1404
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Anexo III relativo às consultas dos 
parceiros;

c) Anexo III relativo às consultas dos 
parceiros e uma compilação das 
observações apresentadas pelos parceiros 
e se e de que forma essas observações 
foram tidas em conta pela autoridade de 
gestão;

Or. en
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Justificação

Uma compilação das observações aumentaria a transparência e garantiria a eficácia dos 
contributos dos parceiros da sociedade civil.

Alteração 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O resumo dos valores atuais e dos 
valores-alvo dos indicadores de impacto;

Or. en

Alteração 1406
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A identificação das necessidades 
para cada objetivo específico definido no 
artigo 6.º, com base nos elementos de 
prova da análise SWOT. Devem ser 
indicadas todas as necessidades, 
independentemente de constarem do plano 
estratégico da PAC ou não;

b) A identificação das necessidades 
para cada objetivo específico definido no 
artigo 6.º e para o contributo da 
agricultura biológica referido no 
artigo 13.º-A, com base nos elementos de 
prova da análise SWOT. Devem ser 
indicadas todas as necessidades, 
independentemente de constarem do plano 
estratégico da PAC ou não;

Or. en

Alteração 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) No caso do objetivo específico que 
consiste em apoiar o rendimento e a 
resiliência das explorações viáveis, 
definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), a 
avaliação das necessidades em matéria de 
gestão dos riscos;

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

Or. en

Alteração 1408
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A análise dos compromissos e 
conflitos entre objetivos e instrumentos e 
do modo como os Estados-Membros 
tencionam reduzi-los ou atenuá-los para 
alcançar todos os objetivos da PAC 
previstos nos artigos 5.º e 6.º.

Or. en

Justificação

Ao realizar uma análise SWOT, os Estados-Membros enfrentarão conflitos, por exemplo 
entre a produção/economia e o ambiente. Uma vez que esses conflitos são inevitáveis, é 
essencial utilizar os resultados da análise para melhorar o desempenho.

Alteração 1409
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Um resumo das áreas em que as 
informações de base estão em incompletas 
ou são insuficientes para assegurar uma 
descrição completa da situação atual no 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º da presente 
proposta e para efeitos de 
acompanhamento desses objetivos.

Or. en

Alteração 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Um resumo das áreas em que as 
informações de base estão em incompletas 
ou são insuficientes para assegurar uma 
descrição completa da situação atual no 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º da presente 
proposta e para efeitos de 
acompanhamento desses objetivos.

Or. en

Justificação

A avaliação das necessidades, realizada no início do processo de elaboração do plano 
estratégico da PAC, deve ser utilizada para identificar as áreas em que os dados estão 
incompletos ou são insuficientes para acompanhar os objetivos específicos do artigo 6.º. 
Deste modo, os Estados-Membros e a Comissão poderão identificar mais facilmente as áreas 
em que os resultados e objetivos são mais difíceis de acompanhar e tomar as medidas 
necessárias para garantir um acompanhamento eficaz e coerente dos resultados.

Alteração 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland
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Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Um resumo das áreas em que as 
informações de base estão em incompletas 
ou são insuficientes para assegurar uma 
descrição completa da situação atual no 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º da presente 
proposta e para efeitos de 
acompanhamento desses objetivos.

Or. en

Justificação

A avaliação, realizada no início do processo de elaboração do plano estratégico da PAC, 
deve ser utilizada para identificar as áreas em que os dados estão incompletos ou são 
insuficientes para acompanhar o artigo 6.º: Objetivos específicos. Deste modo, os Estados-
Membros e a Comissão poderão identificar mais facilmente as áreas em que os resultados e 
objetivos são mais difíceis de acompanhar e tomar as medidas necessárias para garantir um 
acompanhamento eficaz e coerente dos resultados.

Alteração 1412
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Um resumo das áreas em que um 
conhecimento de base está em falta ou é 
insuficiente para assegurar uma 
descrição completa da situação atual no 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º da presente 
proposta e para efeitos de 
acompanhamento desses objetivos.

Or. en
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Justificação

A avaliação das necessidades, realizada no início do processo de elaboração do plano 
estratégico da PAC, deve ser utilizada para identificar as áreas em que os dados estão 
incompletos ou são insuficientes para acompanhar os objetivos específicos do artigo 6.º. 
Deste modo, os Estados-Membros e a Comissão poderão identificar mais facilmente as áreas 
em que os resultados e objetivos são mais difíceis de acompanhar e tomar as medidas 
necessárias para garantir um acompanhamento eficaz e coerente dos resultados.

Alteração 1413
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se, com base nas informações fornecidas 
em conformidade com o n.º 1, alíneas a) a 
e), forem identificadas áreas em que as 
informações de base estão ou as 
informações relativas aos indicadores de 
contexto estejam incompletas ou sejam 
insuficientes para assegurar uma 
descrição completa da situação atual no 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º da presente 
proposta, os Estados-Membros devem 
abordar essa conclusão no âmbito do seu 
plano estratégico ou através de outros 
instrumentos e delinear as medidas 
propostas no plano.

Or. en

Alteração 1414
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos objetivos ambientais e 
climáticos específicos definidos no 

No caso dos objetivos ambientais e 
climáticos específicos definidos no 
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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.

artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), e se as 
necessidades identificadas no âmbito dos 
objetivos mencionados no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), b), c), g) e h) forem suscetíveis 
de afetar esses objetivos, a avaliação 
deverá ter em conta os planos nacionais no 
domínio do ambiente e do clima emanados 
dos instrumentos legislativos enumerados 
no anexo XI.

Or. en

Alteração 1415
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso do objetivo específico 
mencionado no artigo 6.º, n.º 1, alínea i), 
a avaliação deverá ter em conta a 
conformidade com os instrumentos 
legislativos enumerados no anexo XI-A.

Or. en

Justificação

O artigo 6.º, n.º 1, alínea i) é o objetivo relacionado com as exigências da sociedade, uma das 
quais é o bem-estar dos animais. O anexo XI-A enumera a legislação existente em matéria de 
bem-estar dos animais.

Alteração 1416
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para realização dessa avaliação, os 
Estados-Membros devem utilizar os dados 

Para realização dessa avaliação, os 
Estados-Membros devem utilizar os dados 
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mais recentes e mais fiáveis. mais recentes e mais fiáveis, incluindo 
informações atualizadas sobre qualquer 
fase de processos por infração e processos 
encerrados recentemente relacionados 
com estes planos ambientais e climáticos 
que transponham efetivamente a 
legislação da UE. Para contribuir para os 
objetivos da UE, em caso de infração, as 
medidas propostas pelo plano que está 
sujeito a infração não devem ser tidas em 
conta na avaliação das necessidades e não 
devem ser aprovadas para financiamento.

Or. en

Alteração 1417
Christophe Hansen

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Metas para cada um dos 
indicadores de resultados comuns 
pertinentes e, se for caso disso, específicos 
do plano estratégico da PAC e objetivos 
intermédios associados. Essas metas devem 
ser justificadas à luz da avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º. No 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), as metas devem derivar dos elementos 
constantes da explicação dada nos termos 
do n.º 2, alíneas a) e b), do presente artigo.

a) Metas para cada um dos 
indicadores de resultados comuns 
pertinentes e, se for caso disso, específicos 
do plano estratégico da PAC e objetivos 
intermédios associados. Essas metas devem 
ser justificadas à luz da avaliação das 
necessidades e definidas para os anos de 
2024 e 2026. No que diz respeito aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), as metas 
devem derivar dos elementos constantes da 
explicação dada nos termos do n.º 2, 
alíneas a) e b), do presente artigo.

Or. en

Justificação

Uma avaliação anual do desempenho criaria um grande encargo administrativo.
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Alteração 1418
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Metas para cada um dos 
indicadores de resultados comuns 
pertinentes e, se for caso disso, específicos 
do plano estratégico da PAC e objetivos 
intermédios associados. Essas metas devem 
ser justificadas à luz da avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º. No 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), as metas devem derivar dos elementos 
constantes da explicação dada nos termos 
do n.º 2, alíneas a) e b), do presente artigo.

a) Metas para cada um dos 
indicadores de resultados e de impacto 
comuns pertinentes e, se for caso disso, 
específicos do plano estratégico da PAC e 
objetivos intermédios associados. Essas 
metas devem ser justificadas à luz da 
avaliação das necessidades prevista no 
artigo 96.º. No que diz respeito aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), as metas 
devem derivar dos elementos constantes da 
explicação dada nos termos do n.º 2, 
alíneas a) e b), do presente artigo.

Or. en

Justificação

Os indicadores de resultados propostos centram-se amplamente nas realizações financeiras e 
não avaliam a consecução de resultados no terreno. As metas devem ser definidas como 
«indicadores de impacto», tal como é feito para os «indicadores de resultados», permitindo 
identificar lacunas entre as metas nacionais individuais e as prioridades da UE. Se os 
indicadores parecerem estar a afastar-se um do outro, o acompanhamento proposto de 
ambas as metas ao nível dos indicadores de impacto e de resultados poderá servir como um 
sistema de alerta precoce.

Alteração 1419
Stefan Eck 

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Metas para cada um dos 
indicadores de resultados comuns 
pertinentes e, se for caso disso, específicos 
do plano estratégico da PAC e objetivos 

a) Metas para cada um dos 
indicadores de resultados comuns 
pertinentes e, se for caso disso, específicos 
do plano estratégico da PAC e objetivos 
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intermédios associados. Essas metas devem 
ser justificadas à luz da avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º. No 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), as metas devem derivar dos elementos 
constantes da explicação dada nos termos 
do n.º 2, alíneas a) e b), do presente artigo.

intermédios associados. Essas metas devem 
ser justificadas à luz da avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º. No 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e), 
f) e j), as metas devem derivar dos 
elementos constantes da explicação dada 
nos termos do n.º 2, alíneas a) e b), do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 1420
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Intervenções, baseadas nos tipos de 
intervenções definidos no título III, 
excetuando o pagamento específico para o 
algodão previsto no capítulo II, secção 3, 
subsecção 2, do presente título, que devem 
ser estabelecidas de modo a resolver a 
situação específica da zona em causa, 
seguindo uma lógica de intervenção sólida, 
apoiada na avaliação ex ante prevista no 
artigo 125.º, na análise SWOT prevista no 
artigo 103.º, n.º 2, e na avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º;

(b) Intervenções, baseadas nos tipos de 
intervenções definidos no título III, que 
devem ser estabelecidas de modo a 
resolver a situação específica da zona em 
causa, seguindo uma lógica de intervenção 
sólida, apoiada na avaliação ex ante
prevista no artigo 125.º, na análise SWOT 
prevista no artigo 103.º, n.º 2, e na 
avaliação das necessidades prevista no 
artigo 96.º; 

Or. es

Alteração 1421
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma visão geral de como o plano 
estratégico da PAC responde às 
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necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural, incluindo os 
aspetos relacionados com a sua 
viabilidade socioeconómica e a melhoria 
do fornecimento de bens públicos;

Or. es

Alteração 1422
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma síntese das medidas destinadas 
a melhorar o bem-estar dos animais;

Or. en

Alteração 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Uma explicação do modo como o 
plano estratégico da PAC garante a 
integração da perspetiva de género e 
contribui para o objetivo de alcançar a 
igualdade de género;

Or. en

Alteração 1424
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 98 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma explicação do modo como o 
plano estratégico da PAC visa contribuir 
para o objetivo específico relativo às 
exigências da sociedade em matéria 
alimentar e de saúde previsto no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea i), e mais 
concretamente para alcançar os objetivos 
e cumprir os instrumentos legislativos 
mencionados no anexo XI-A.

Or. en

Alteração 1425
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 98 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Uma explicação do modo como o 
plano estratégico irá apoiar a agricultura 
biológica, a fim de contribuir para fazer 
corresponder a produção à procura 
crescente de produtos agrícolas 
biológicos, tal como estabelecido no 
artigo 13.º-A relativo à agricultura 
biológica.

Or. en

Alteração 1426
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 98 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) uma síntese da coordenação, da 
demarcação e das complementaridades 
entre o FEADER e os outros fundos da 

iii) uma síntese da coordenação, da 
demarcação e das complementaridades 
entre o FEADER, o FEAGA, bem como de
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União executados nas zonas rurais. outros fundos da União executados nas 
zonas rurais.

Or. es

Alteração 1427
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 99 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A descrição de cada intervenção 
especificada na estratégia prevista no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea d), deve incluir:

A descrição de cada intervenção 
especificada na estratégia ou de 
determinadas intervenções no domínio do 
desenvolvimento rural geridas a nível 
regional previstas no artigo 95.º, n.º 1, 
alínea d), deve incluir:

Or. it

Alteração 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta de regulamento
Artigo 99 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As realizações anuais previstas, por 
intervenção e, se for caso disso, uma 
repartição por montante unitário médio ou 
uniforme;

f) As realizações previstas, por 
intervenção e, se for caso disso, uma 
repartição por montante unitário médio ou 
uniforme;

Or. en

Alteração 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta de regulamento
Artigo 99 – parágrafo 1 – alínea g) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

g) O montante unitário do apoio anual
previsto, a sua justificação e a variação em 
alta máxima justificada desse montante 
unitário, conforme previsto no artigo 89.º. 
Quando aplicável, devem também ser 
fornecidas as seguintes informações:

g) O montante unitário do apoio 
previsto, a sua justificação e a variação em 
alta máxima justificada desse montante 
unitário, conforme previsto no artigo 89.º. 
Quando aplicável, devem também ser 
fornecidas as seguintes informações:

Or. en

Alteração 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta de regulamento
Artigo 99 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A dotação financeira anual
resultante para a intervenção, conforme 
estabelecido no artigo 88.º. Se for caso 
disso, uma repartição dos montantes 
previstos para subvenções e dos montantes 
previstos para instrumentos financeiros;

h) A dotação financeira resultante para 
a intervenção, conforme estabelecido no 
artigo 88.º. Se for caso disso, uma 
repartição dos montantes previstos para 
subvenções e dos montantes previstos para 
instrumentos financeiros;

Or. en

Alteração 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios.

Or. en



PE632.145v01-00 154/157 AM\1172552PT.docx

PT

Justificação

Seriam preferíveis objetivos bienais, uma vez que facilitariam o processo para as 
administrações dos Estados-Membros. Além disso, algumas metas requerem mais tempo para 
serem alcançadas, sendo apenas observar progressos após um período de tempo mais longo.

Alteração 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios.

Or. en

Alteração 1433
Damiano Zoffoli

Proposta de regulamento
Artigo 101 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A identificação de todos os 
organismos de governação previstos no 
título II, capítulo II, do Regulamento (UE) 
.../... [RH];

(a) A identificação de todos os 
organismos de governação nacionais e 
regionais previstos no título II, capítulo II, 
do Regulamento (UE) .../... [RH];

Or. it

Alteração 1434
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A descrição dos elementos que garantem a 
modernização da PAC previstos no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea g), deve destacar os 
elementos do plano estratégico da PAC que 
apoiam a modernização do setor da 
agricultura e da PAC e incluir, em especial:

A descrição dos elementos que garantem a 
modernização da PAC previstos no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea g), deve destacar os 
elementos do plano estratégico da PAC que 
apoiam a modernização do setor da 
agricultura e da PAC para fazer face a 
novos desafios, incluindo a transição para 
a sustentabilidade e incluir, em especial:

Or. en

Justificação

A modernização não é um fim em si mesma: o objetivo global, referido repetidas vezes pela 
comunicação da Comissão relativa à reforma da PAC, é uma mudança de paradigma para 
alcançar a sustentabilidade, responder a novos desafios, etc.

Alteração 1435
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo geral transversal ligado à 
promoção e partilha de conhecimentos, à 
inovação e digitalização e aos incentivos à 
adoção de medidas para o efeito, conforme 
previsto no artigo 5.º, parágrafo 2, 
nomeadamente através do seguinte:

a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo ligado à promoção e partilha de 
conhecimentos, à inovação e digitalização, 
na medida em que conduza à consecução 
dos ODS e aos objetivos do Acordo de 
Paris sobre o Clima, e aos incentivos à 
adoção de medidas para o efeito, conforme 
previsto no artigo 5.º, parágrafo 2, 
nomeadamente através do seguinte:

Or. en

Alteração 1436
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Uma garantia sistemática do modo 
como as medidas adotadas não levarão a 
aumentos na dependência, mas sim a uma 
maior autonomia dos agricultores;

Or. en

Justificação

Existe o risco de que a agenda da digitalização retire fundos do orçamento do 
desenvolvimento rural e só sirva para manter as dependências das matérias-primas ou crie 
novas dependências, por exemplo de empréstimos.

Alteração 1437
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Coerência com a consecução dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável e 
os acordos internacionais no domínio 
climático.

Or. en

Justificação

A modernização não é um fim em si mesma: o objetivo global, referido repetidas vezes pela 
comunicação da Comissão relativa à reforma da PAC, é uma mudança de paradigma para 
alcançar a sustentabilidade, responder a novos desafios, etc.

Alteração 1438
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição da estratégia de 
desenvolvimento das tecnologias digitais 
no setor da agricultura e nas zonas rurais e 
de utilização dessas tecnologias para 
aumentar a eficácia e a eficiência das 
intervenções no quadro do plano 
estratégico da PAC.

b) Uma descrição da estratégia de 
desenvolvimento das tecnologias digitais 
adequadas no setor da agricultura e nas 
zonas rurais, tendo devidamente em conta 
a sustentabilidade, a escala, a necessidade 
e a autonomia dos agricultores, e de 
utilização dessas tecnologias para aumentar 
a eficácia e a eficiência das intervenções no 
quadro do plano estratégico da PAC sem 
criar novas dependências financeiras ou 
de matérias-primas entre os agricultores.

Or. en

Justificação

Existe o risco de que a agenda da digitalização retire fundos do orçamento do 
desenvolvimento rural e só sirva para manter as dependências das matérias-primas ou crie 
novas dependências, por exemplo de empréstimos.
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