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Alteração 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2003, que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) 
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) 
n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) 
n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) 
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 e (CE) 
n.º 2529/2001 mostra que certos elementos 
do mecanismo de apoio precisam de ser 
ajustados. Designadamente, deve ser dada 
maior extensão à dissociação do apoio 
directo e deve ser simplificado o 
funcionamento do regime de pagamento 
único. Por outro lado, o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 foi substancialmente 
alterado desde a sua entrada em vigor. 
Perante esta evolução, e por razões de 
clareza, deve o mesmo ser revogado e 
substituído por um novo.

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2003, que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) 
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) 
n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) 
n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) 
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 e (CE) 
n.º 2529/2001 mostra que certos elementos 
do mecanismo de apoio precisam de ser 
ajustados. Designadamente, deve ser dada 
muito maior extensão à dissociação do 
apoio directo, com o objectivo da 
dissociação total, a qual deverá ser 
examinada caso a caso, e deve ser 
simplificado o funcionamento do regime de 
pagamento único. Por outro lado, o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 foi 
substancialmente alterado desde a sua 
entrada em vigor. Perante esta evolução, e 
por razões de clareza, deve o mesmo ser 
revogado e substituído por um novo.

Or. en
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Alteração 41
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2003, que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) 
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) 
n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE)
n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) 
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 e (CE) 
n.º 2529/2001 mostra que certos elementos 
do mecanismo de apoio precisam de ser 
ajustados. Designadamente, deve ser dada 
maior extensão à dissociação do apoio 
directo e deve ser simplificado o 
funcionamento do regime de pagamento 
único. Por outro lado, o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 foi substancialmente 
alterado desde a sua entrada em vigor. 
Perante esta evolução, e por razões de 
clareza, deve o mesmo ser revogado e 
substituído por um novo.

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2003, que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) 
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) 
n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) 
n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) 
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 e (CE) 
n.º 2529/2001 mostra que certos elementos 
do mecanismo de apoio precisam de ser 
ajustados. Designadamente, poderia ser 
dada maior extensão à dissociação do 
apoio directo e deve ser simplificado o 
funcionamento do regime de pagamento 
único. Por outro lado, o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 foi substancialmente 
alterado desde a sua entrada em vigor. 
Perante esta evolução, e por razões de 
clareza, deve o mesmo ser revogado e 
substituído por um novo.

Or. es

Alteração 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu o princípio da redução ou 

(2) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu o princípio da redução ou 
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exclusão do apoio directo no caso de 
agricultores que não cumpram certas 
exigências nas áreas da saúde pública, 
saúde animal e fitossanidade, do ambiente 
e do bem-estar dos animais. Este sistema 
de "condicionalidade" é parte integrante do 
apoio comunitário sob forma de 
pagamentos directos e deve, por 
conseguinte, ser mantido. Contudo, a 
experiência mostra que certas exigências 
no âmbito da condicionalidade não 
possuem um vínculo suficiente com a 
actividade ou as terras agrícolas ou dizem 
mais respeito às autoridades nacionais que 
aos agricultores. É, por conseguinte, 
conveniente ajustar o âmbito da 
condicionalidade.

exclusão do apoio directo no caso de 
agricultores que não cumpram certas 
exigências nas áreas da saúde pública, 
saúde animal e fitossanidade, do ambiente 
e do bem-estar dos animais. Este sistema 
de "condicionalidade" é parte integrante do 
apoio comunitário sob forma de 
pagamentos directos e deve, por 
conseguinte, ser mantido. Contudo, a 
experiência mostra que certas exigências 
no âmbito da condicionalidade não 
possuem um vínculo suficiente com a 
actividade ou as terras agrícolas ou dizem 
mais respeito às autoridades nacionais que 
aos agricultores. Simultaneamente, a 
escassez de água e as alterações 
climáticas exigem uma nova abordagem 
no que diz respeito a todas as práticas 
agrícolas ligadas a necessidades sociais e 
ambientais. É, por conseguinte, 
conveniente ajustar o âmbito da 
condicionalidade, simplificando entretanto 
o processo e evitando a criação de novos 
encargos administrativos.

Or. en

Alteração 43
Urszula Krupa

Proposta de Regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola estão a 
tornar-se cada vez mais problemáticas em 
certas regiões. Convém, por conseguinte, 
reforçar igualmente o quadro comunitário 
existente no respeitante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de proteger a 
água contra a poluição e as escorrências e 
de gerir a utilização deste recurso.

(4) A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola estão a 
tornar-se cada vez mais problemáticas 
numa parte cada vez mais extensa da 
Comunidade. Convém, por conseguinte, 
reforçar igualmente o quadro comunitário 
existente no respeitante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de aumentar 
o nível de retenção de água, proteger a 
água contra a poluição e as escorrências e 
de gerir de forma racional a utilização 
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deste recurso.

Or. pl

Justificação

A crescente carência de água, que se verifica igualmente nas zonas cultivadas, torna-se um 
dos principais problemas ambientais no território da Comunidade. 

A inexistência de medidas determinadas com o objectivo de aumentar o nível de retenção da 
água e de racionalizar a sua utilização é susceptível de originar, no seu território, graves 
perturbações no sector da agricultura, bem como modificações dificilmente reversíveis do 
meio natural.

Alteração 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola estão a 
tornar-se cada vez mais problemáticas em 
certas regiões. Convém, por conseguinte, 
reforçar igualmente o quadro comunitário 
existente no respeitante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de proteger a 
água contra a poluição e as escorrências e 
de gerir a utilização deste recurso.

(4) A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola estão a 
tornar-se cada vez mais problemáticas em 
certas regiões. Convém, por conseguinte, 
reforçar igualmente o quadro comunitário 
existente no respeitante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de proteger a 
água contra a poluição e as escorrências e 
de gerir a utilização deste recurso através 
de melhores sistemas de gestão 
agronómica e dos recursos hídricos. 

Or. en
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Alteração 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 5 000 EUR, deve ser mantido.

 (6) A fim de alcançar um melhor 
equilíbrio entre os instrumentos de política 
agrícola destinados a promover uma 
agricultura sustentável e os que visam 
fomentar o desenvolvimento rural, foi 
instituído pelo Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 um sistema de redução 
obrigatória e progressiva dos pagamentos 
directos ("modulação"). Este sistema, 
incluindo a isenção da sua aplicação para 
pagamentos até 5 000 EUR, deve ser 
mantido, excepto se puser em perigo a 
rentabilidade das explorações agrícolas 
comunitárias.

Or. es

Justificação

Uma redução sistemática das ajudas directas que recebem os agricultores poderia diminuir 
consideravelmente a sua rentabilidade e comprometer a sobrevivência de muitas explorações. 
A União Europeia deve, no futuro, velar pela sua auto-suficiência alimentar.

Alteração 46
Urszula Krupa

Proposta de Regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
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exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água no território da 
Comunidade e adoptadas medidas 
determinadas. A protecção da 
biodiversidade continua a ser, juntamente 
com estabilização da gestão da água, um 
desafio importante e, apesar dos 
significativos progressos alcançados, não 
será possível realizar o objectivo da 
Comunidade Europeia de jugular a perda 
de biodiversidade verificada no território 
da União para 2010 sem empreender 
esforços adicionais neste domínio. Esses 
esforços deveriam ter igualmente em vista 
introduzir modificações estruturais 
profundas no modelo agrícola 
comunitário, utilizando as experiências 
dos Estados cuja agricultura assenta num
modelo de estrutura agrária tradicional 
em pequena escala. Por conseguinte, a
Comunidade reconhece a necessidade de 
abordar estes novos desafios no quadro das 
suas políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
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Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

Or. pl

Justificação

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Alteração 47
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no 
âmbito da política de desenvolvimento 
rural. Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 

(7) Os fundos obtidos através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizados para financiar medidas no 
âmbito da política de desenvolvimento 
rural. Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
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Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. A protecção 
da biodiversidade continua a ser um 
desafio importante e, apesar dos 
significativos progressos alcançados, a 
realização do objectivo de biodiversidade 
da Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

Or. es
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Alteração 48
Johannes Blokland

Proposta de Regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
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suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
da redução dos pagamentos directos ao 
abrigo da modulação.

Or. nl

Justificação

O desenvolvimento rural é um tema indispensável. Não é necessário recorrer a uma 
modulação suplementar, mas sim a uma extensão do artigo 68.º (Regulamento 1782/2003 do 
Conselho). Esse artigo dá aos Estados-Membros a possibilidade de reafectar a sua ajuda ao 
rendimento, por exemplo em favor da agricultura respeitadora do ambiente. Além disso, o 
controlo das despesas tem uma melhor organização no primeiro pilar do que no segundo.

Alteração 49
Johannes Blokland

Proposta de Regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros que optaram por 
um sistema de modulação voluntária têm 
que ter em conta o aumento das taxas da 
modulação obrigatória. O Regulamento 
(CE) n.º 378/2007 do Conselho, de 27 de 
Março de 2007, que estabelece regras de 
modulação voluntária dos pagamentos 
directos instituídos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores deve ser alterado em 

(10) Os Estados-Membros que optaram por 
um sistema de modulação voluntária têm 
que ter em conta as taxas da modulação 
obrigatória. O Regulamento (CE) n.º 
378/2007 do Conselho, de 27 de Março de 
2007, que estabelece regras de modulação 
voluntária dos pagamentos directos 
instituídos pelo Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 que estabelece regras comuns 
para os regimes de apoio directo no âmbito 
da política agrícola comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores deve ser alterado em 
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conformidade. conformidade.

Or. nl

Justificação

O desenvolvimento rural é um tema indispensável. Não é necessário recorrer a uma 
modulação suplementar, mas sim a uma extensão do artigo 68.º (Regulamento 1782/2003 do 
Conselho). Esse artigo dá aos Estados-Membros a possibilidade de reafectar a sua ajuda ao 
rendimento, por exemplo em favor da agricultura respeitadora do ambiente. Além disso, o 
controlo das despesas tem uma melhor organização no primeiro pilar do que no segundo.

Alteração 50
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a 
título da modulação, fixada no 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, devem 
ser repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos. Todavia, é 
conveniente estabelecer que uma 
percentagem desses montantes permaneça 
nos Estados-Membros em que foram 
gerados. Atendendo aos ajustamentos 
estruturais resultantes da supressão da 
intervenção para o centeio, é conveniente 
prever medidas específicas, financiadas por
parte dos montantes gerados pela 
modulação, para determinadas regiões 
produtoras de centeio. Contudo, os 
montantes obtidos pela aplicação de 
qualquer redução suplementar a título da
modulação devem ficar à disposição dos 
Estados-Membros em que foram gerados.

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
das reduções previstas no presente 
regulamento devem ser repartidos pelos 
Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 
estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos 
Estados-Membros em que foram gerados. 
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 
dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio. Os montantes resultantes da 
aplicação das novas percentagens de 
modulação e das limitações das ajudas 
devem ser repartidos pelos 
Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 
estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos 
Estados-Membros em que foram gerados.

Or. es
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Alteração 51
Johannes Blokland

Proposta de Regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a título 
da modulação, fixada no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003, devem ser repartidos 
pelos Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 
estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos 
Estados-Membros em que foram gerados. 
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 
dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio. Contudo, os montantes obtidos 
pela aplicação de qualquer redução 
suplementar a título da modulação devem 
ficar à disposição dos Estados-Membros 
em que foram gerados. 

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a título 
da modulação, fixada no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003, devem ser repartidos 
pelos Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 
estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos 
Estados-Membros em que foram gerados. 
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 
dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio. Contudo, os montantes obtidos 
pela aplicação de qualquer redução a título 
da modulação devem ficar à disposição dos 
Estados-Membros em que foram gerados. 

Or. nl

Justificação

O desenvolvimento rural é um tema indispensável. Não é necessário recorrer a uma 
modulação suplementar, mas sim a uma extensão do artigo 68.º (Regulamento 1782/2003 do 
Conselho). Esse artigo dá aos Estados-Membros a possibilidade de reafectar a sua ajuda ao 
rendimento, por exemplo em favor da agricultura respeitadora do ambiente. Além disso, o 
controlo das despesas tem uma melhor organização no primeiro pilar do que no segundo.
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Alteração 52
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Todos os pagamentos directos 
existentes devem terminar até 2013. Nessa 
altura, os agricultores só devem obter 
apoio para os serviços públicos que 
prestem, como o reforço da 
biodiversidade, gestão da água, e por 
realizações nos domínios do ambiente, do 
bem-estar animal e da segurança dos 
alimentos, que excedam as obrigações 
legais.

Or. en

Justificação

Os agricultores devem ser incentivados a reagir ao mercado. Os apoios directos distorcem o 
mercado e constituem uma drenagem substancial de fundos comunitários. A gestão ambiental 
pode ser mais bem conseguida através do segundo pilar.

Alteração 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O primeiro pilar da PAC deveria 
ser mantido no futuro a fim de garantir o 
papel essencial desempenhado pelo 
agricultor como motor da economia de 
muitas regiões rurais, como guardião da 
paisagem e garante dos elevados padrões 
de segurança alimentar exigidos pela 
União Europeia.

Or. es
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Justificação

Uma redução sistemática das ajudas directas que recebem os agricultores poderia diminuir 
consideravelmente a sua rentabilidade e comprometer a sobrevivência de muitas explorações. 
A União Europeia deve, no futuro, velar pela sua auto-suficiência alimentar.

Alteração 54
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos 
Estados-Membros excluir certos 
pagamentos desse regime. 
Simultaneamente, o n.º 3 do seu artigo 64.º 
previa a revisão das opções enunciadas no 
capítulo 5, secções 2 e 3, do seu título III, à 
luz da evolução estrutural e dos mercados. 
Uma análise da experiência adquirida 
mostra que a dissociação introduz 
flexibilidade nas escolhas dos produtores, 
permitindo-lhes tomar as suas decisões de 
produção com base na rentabilidade e na 
resposta do mercado. Isto é 
particularmente manifesto nos sectores 
das culturas arvenses, lúpulo e sementes 
e, até certo ponto, também no sector da 
carne de bovino. Por conseguinte, os 
pagamentos parcialmente associados 
nestes sectores devem ser integrados no 
regime de pagamento único. Para que os 
agricultores no sector da carne de bovino 
possam ajustar-se gradualmente às 
disposições do novo regime de apoio, deve 
prever-se uma integração progressiva do 
prémio especial por animais machos e do 
prémio ao abate. Uma vez que os 
pagamentos parcialmente associados só 
recentemente foram introduzidos no sector 
das frutas e produtos hortícolas, e apenas 
como medida transitória, não é necessária 

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos 
Estados-Membros excluir certos 
pagamentos desse regime. 
Simultaneamente, o n.º 3 do seu artigo 64.º 
previa a revisão das opções enunciadas no 
capítulo 5, secções 2 e 3, do seu título III, à 
luz da evolução estrutural e dos mercados. 
Uma análise da experiência adquirida 
mostra que a dissociação poderia 
introduzir flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. Por 
conseguinte, cumpre autorizar os 
Estados-Membros que assim o decidam a 
avançar no sentido da dissociação das 
ajudas. Uma vez que os pagamentos 
parcialmente associados só recentemente 
foram introduzidos no sector das frutas e 
produtos hortícolas, e apenas como medida 
transitória, não é necessária uma revisão de 
tais regimes.
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uma revisão de tais regimes.

Or. es

Alteração 55
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Contudo, no que respeita aos sectores 
das vacas em aleitamento e dos ovinos e 
caprinos, pode ser ainda necessário para as 
economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores não 
possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 
produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual ou, em 
relação às vacas em aleitamento, a um 
nível inferior. Nesse caso, devem ser 
previstas disposições especiais para 
garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, designadamente para 
assegurar a rastreabilidade dos animais.

(31) Contudo, pode ser ainda necessário 
para o equilíbrio de alguns sectores e para 
as economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores não 
possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 
produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual.

Or. es

Alteração 56
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser (32) Os Estados-Membros devem ser 
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autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos 
Estados-Membros responder a questões 
ambientais e melhorar a qualidade e 
comercialização dos produtos agrícolas. 
Deve igualmente ser disponibilizado um 
apoio específico para atenuar as 
consequências da supressão progressiva 
das quotas leiteiras e da dissociação do 
apoio em sectores particularmente 
sensíveis. Dada a crescente importância de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser dada 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
contribuir para os prémios de seguro de 
colheitas pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por certas 
perdas económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

autorizados a utilizar até 20% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos 
Estados-Membros responder a questões 
ambientais e melhorar a qualidade e 
comercialização dos produtos agrícolas. 
Deve igualmente ser disponibilizado um 
apoio específico para atenuar as 
consequências da supressão progressiva 
das quotas leiteiras e da dissociação do 
apoio em sectores particularmente 
sensíveis. Dada a crescente importância de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser dada 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
contribuir para os prémios de seguro 
agrícola pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por certas 
perdas económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros agrícolas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

Or. es

Alteração 57
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos 
Estados-Membros responder a questões 

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 5% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos 
Estados-Membros responder a questões 
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ambientais e melhorar a qualidade e 
comercialização dos produtos agrícolas. 
Deve igualmente ser disponibilizado um 
apoio específico para atenuar as 
consequências da supressão progressiva 
das quotas leiteiras e da dissociação do 
apoio em sectores particularmente 
sensíveis. Dada a crescente importância de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser dada 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
contribuir para os prémios de seguro de 
colheitas pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por certas 
perdas económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

ambientais e melhorar a qualidade e 
comercialização dos produtos agrícolas. 
Deve igualmente ser disponibilizado um 
apoio específico para atenuar as 
consequências da supressão progressiva 
das quotas leiteiras e da dissociação do 
apoio em sectores particularmente 
sensíveis. Dada a crescente importância de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser dada
aos Estados-Membros a possibilidade de 
contribuir para os prémios de seguro de 
colheitas pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por certas 
perdas económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

Or. en

Justificação

As diferenças entre Estados-Membros devem ser reduzidas sempre que possível. Embora seja 
importante permitir aos Estados-Membros flexibilidade para prestarem apoio a sectores 
específicos, as distorções entre Estados-Membros devem ser evitadas.

Alteração 58
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Dada a crescente importância de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser 
dada aos Estados-Membros a 
possibilidade de contribuir para os 
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prémios de seguro agrícolas pagos pelos 
agricultores e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais.

Or. es

Justificação

Os seguros agrícolas em vigor não cobrem apenas as colheitas;  existem também seguros que 
abrangem o gado e que importa não suprimir.

Alteração 59
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 podem ser 
agora nele integrados, com o intuito de 
promover uma agricultura mais sustentável 
e mais orientada para o mercado. É, 
designadamente, o que se verifica no 
sector do azeite, onde a associação só foi 
aplicada a título marginal. É igualmente o 
que se passa com os pagamentos relativos 
ao trigo duro, proteaginosas, arroz, batata 
para fécula e frutas de casca rija, onde a 
opção da dissociação é favorecida pela 
decrescente eficácia dos pagamentos 

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 poderiam, 
por escolha do Estado-Membro, ser agora 
nele integrados, com o intuito de promover 
uma agricultura mais sustentável e mais 
orientada para o mercado. 
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associados que ainda subsistem. No caso 
do linho, é também conveniente suprimir 
o apoio à transformação e integrar os 
correspondentes montantes no regime de 
pagamento único. No que respeita ao 
arroz, forragens secas, batata para fécula 
e linho, deve ser previsto um período 
transitório, a fim de assegurar que a 
transição para o apoio dissociado seja tão 
harmoniosa quanto possível. No que se 
refere às frutas de casca rija, e a fim de 
atenuar as consequências da dissociação, 
os Estados-Membros devem ser 
autorizados a continuar a pagar a parte 
nacional da ajuda sob uma forma 
associada.

Or. es

Alteração 60
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime. 
Nos casos das frutas de casca rija, batata 
para fécula, linho e forragens secas, tal 
aumento deve ser concedido com base nas 
ajudas recebidas pelos agricultores nos 
últimos anos. Contudo, no caso da 
integração de pagamentos até aqui 
parcialmente excluídos do regime de 
pagamento único, deve ser dada aos 
Estados-Membros a opção de utilizar os 
períodos de referência originais.

(37) Em consequência da possível 
integração de novos regimes no regime de 
pagamento único, é conveniente prever o 
modo de cálculo do novo nível individual 
de apoio ao rendimento no âmbito desse 
regime. 

Or. es
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Alteração 61
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Regimes de apoio aos agricultores que 
produzem arroz, batata para fécula, 
algodão, açúcar, frutas e produtos 
hortícolas, carne de ovino e de caprino e 
carne de bovino;

d) Regimes de apoio aos agricultores que 
produzem arroz, proteaginosas, forragens 
secas, batata para fécula, algodão, açúcar, 
frutas e produtos hortícolas, frutas de 
casca rija, tabaco, carne de ovino e de 
caprino e carne de bovino; 

Or. es

Alteração 62
Roberto Musacchio

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)  "Agricultor": a pessoa singular ou 
colectiva ou o grupo de pessoas singulares 
ou colectivas, qualquer que seja o estatuto 
jurídico que o direito nacional confira ao 
grupo e aos seus membros, cuja exploração 
se situe no território da Comunidade, como 
definido no artigo 299.º do Tratado, e que 
exerça uma actividade agrícola;

a)  "Agricultor": a pessoa singular ou 
colectiva ou o grupo de pessoas singulares 
ou colectivas, qualquer que seja o estatuto 
jurídico que o direito nacional confira ao 
grupo e aos seus membros, cuja exploração 
se situe no território da Comunidade, como 
definido no artigo 299.º do Tratado, e que 
exerça uma actividade agrícola que 
constitua a sua principal fonte de 
rendimento;

Or. en

Justificação

Importa clarificar que as ajudas serão concedidas às pessoas singulares ou colectivas que 
possam manter uma rede socioeconómica, nomeadamente em certas zonas rurais, e proteger 
o ambiente através de boas práticas agrícolas que constituam a sua principal fonte de 
rendimento.
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Alteração 63
Urszula Krupa

Proposta de Regulamento
Artigo 5 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ambiente; b) Situação do ambiente natural;

Or. pl

Justificação

O termo "ambiente", enquanto exigência em matéria de gestão, é impreciso. O critério 
essencial é a "situação do ambiente natural".

Alteração 64
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão realizará em 2009 uma 
revisão pormenorizada para verificar 
como pode o sector agrícola contribuir 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, de forma a dispor de 
provas científicas sólidas de apoio a 
quaisquer propostas futuras.

Or. en

Justificação

O sector agrícola já está a fazer grandes esforços para reduzir o seu impacto sobre o 
ambiente. Antes da apresentação de quaisquer novas propostas, é necessário definir, com 
base em fundamentos científicos sólidos, em que medida, por que razões e em que domínios 
são necessários regulamentos e objectivos.
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Alteração 65
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão abolirá todos os 
subsídios à exportação em 2013.

Or. en

Justificação

A OMC comprometeu-se a suprimir todos os subsídios às exportações até 2013, pelo que a 
UE deverá esforçar-se por atingir este objectivo.

Alteração 66
Urszula Krupa

Proposta de Regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias devidamente 
justificadas, os Estados-Membros podem, 
no entanto, estabelecer derrogações ao 
primeiro parágrafo, desde que tomem 
medidas para prevenir um decréscimo 
significativo da sua superfície total de 
pastagens permanentes.

Em circunstâncias devidamente 
justificadas, os Estados-Membros podem, 
no entanto, estabelecer derrogações ao 
primeiro parágrafo, desde que tomem 
medidas para prevenir um decréscimo 
significativo da sua superfície total de 
pastagens permanentes, baseando-se nos 
princípios da compensação ecológica.

Or. pl

Justificação

Os princípios da compensação ecológica permitem equilibrar as perdas decorrentes do 
decréscimo das terras de grande valor natural. No caso de os espaços verdes cultivados de 
forma equilibrada desempenharem um papel ambiental relevante, torna-se prioritário 
impedir a sua perda a longo prazo.
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Alteração 67
Johannes Blokland

Proposta de Regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens.

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, de 5%.

a) 2009: 7 %
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %

Or. nl

Justificação

O desenvolvimento rural é um tema indispensável. Não é necessário recorrer a uma 
modulação suplementar, mas sim a uma extensão do artigo 68.º (Regulamento 1782/2003 do 
Conselho). Esse artigo dá aos Estados-Membros a possibilidade de reafectar a sua ajuda ao 
rendimento, por exemplo em favor da agricultura respeitadora do ambiente. Além disso, o 
controlo das despesas tem uma melhor organização no primeiro pilar do que no segundo.

Alteração 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5%
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c) 2011: 11 %, c) 2011: 5%
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5%

Or. es

Justificação

Uma redução sistemática das ajudas directas que recebem os agricultores poderia diminuir 
consideravelmente a sua rentabilidade e comprometer a sobrevivência de muitas explorações. 
A União Europeia deve, no futuro, velar pela sua auto-suficiência alimentar.

Alteração 69
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9%, b) 2009: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2009: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2009: 5 %.

Or. es

Justificação

a) A presente alteração retoma a disposição que figura na resolução do PE de 12 de Março 
de 2008, aprovada por larga maioria.

b) Esta alteração retoma a disposição que figura na resolução do PE de 12 de Março de 
2008, aprovada por larga maioria.

c) Esta alteração retoma a disposição que figura na resolução do PE de 12 de Março de 
2008, aprovada por muito larga maioria.

d) Esta alteração retoma a disposição que figura na resolução do PE de 12 de Março de 
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2008, aprovada por larga maioria.

Alteração 70
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As reduções referidas no n.º 1 são 
aumentadas:

Suprimido

a) Relativamente aos montantes entre 
100 000 e 199 999 euros, de 3 pontos 
percentuais;
b)Relativamente aos montantes entre 
200.000 e 299.999 euros, de 6 pontos 
percentuais;
c) Relativamente aos montantes iguais ou 
superiores a 300 000 euros, de 9 pontos 
percentuais.

Or. en

Justificação

Os pagamentos com base na superfície devem recompensar os agricultores pela boa gestão 
ambiental de cada hectare de terra gerida. A modulação progressiva conduzirá a um 
aumento da burocracia e as explorações de maiores dimensões tenderão a dividir-se em 
unidades mais pequenas, criando mais encargos administrativos e financeiros sem reduzir o 
financiamento.

Alteração 71
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As reduções referidas no n.º 1 são 
aumentadas:

2. As reduções referidas no n.º 1 são 
aumentadas:
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a) Relativamente aos montantes entre 
100 000 e 199 999 euros, de 3 pontos
percentuais;

a) Relativamente aos montantes entre 
100 000 e 199 999 euros, de 2 pontos
percentuais;

b) Relativamente aos montantes entre 
200.000 e 199 999 euros, de 6 pontos
percentuais;

b) Relativamente aos montantes entre 
200.000 e 299.999 euros, de 3 pontos
percentuais;

c) Relativamente aos montantes iguais ou 
superiores a 300 000 euros, de 9 pontos
percentuais.

c) Relativamente aos montantes iguais ou 
superiores a 300 000 euros, de 4 pontos
percentuais.

Or. es

Justificação

a) Na sua resolução de 12 de Março de 2008, o PE aprovou, por esmagadora maioria, uma 
proposta de modulação progressiva com indicação precisa dos limites máximos. Gostaríamos 
de traduzir aqui as suas orientações.

b) Na sua resolução de 12 de Março de 2008, o PE aprovou, por esmagadora maioria, uma 
proposta de modulação progressiva com indicação precisa dos limites máximos. Gostaríamos 
de traduzir aqui as suas orientações.

c) Na sua resolução de 12 de Março de 2008, o PE aprovou, por esmagadora maioria, uma 
proposta de modulação progressiva com indicação precisa dos limites máximos. Gostaríamos 
de traduzir aqui as suas orientações.

Alteração 72
Johannes Blokland

Proposta de Regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As reduções referidas no n.º 1 são 
aumentadas: 

2. A redução referida no n.º 1 é 
aumentada: 

Or. nl

Justificação

O desenvolvimento rural é um tema indispensável. Não é necessário recorrer a uma 
modulação suplementar, mas sim a uma extensão do artigo 68.º (Regulamento 1782/2003 do 
Conselho). Esse artigo dá aos Estados-Membros a possibilidade de reafectar a sua ajuda ao 
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rendimento, por exemplo em favor da agricultura respeitadora do ambiente. Além disso, o 
controlo das despesas tem uma melhor organização no primeiro pilar do que no segundo.

Alteração 73
Roberto Musacchio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todos os montantes resultantes das 
reduções referidas nos n.º 1 e 2 serão 
utilizados no âmbito do segundo pilar 
apenas para objectivos ambientais, entre 
os quais deverá ser dada prioridade à 
protecção dos solos e à preservação dos 
recursos hídricos. 

Or. en

Justificação

Convém sublinhar que o montante dos antigos pagamentos directos resultante da redução 
média referida nos n.º 1 e 2 deverá centrar-se em objectivos ambientais. 

Alteração 74
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes correspondentes à 
redução de 5 pontos percentuais são 
atribuídos aos Estados-Membros em 
questão nos termos do n.º 2 do artigo 
128.º, com base nos seguintes critérios: 

Suprimido

a) Superfície agrícola;

b) Emprego agrícola;
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c) Produto interno bruto (PIB) per capita 
em paridades de poder de compra.

Todavia, qualquer Estado-Membro em 
causa recebe, pelo menos, 80% dos 
montantes totais nele gerados pela 
modulação.

Or. en

Justificação

Os pagamentos com base na superfície devem recompensar os agricultores pela boa gestão 
ambiental de cada hectare de terra gerida. A modulação progressiva conduzirá a um 
aumento da burocracia e as explorações de maiores dimensões tenderão a dividir-se em 
unidades mais pequenas, criando mais encargos administrativos e financeiros sem reduzir o 
financiamento.

Alteração 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

Os direitos ao pagamento não activados 
por um período de dois anos revertem para 
a reserva nacional, salvo em casos de força 
maior ou circunstâncias excepcionais, na 
acepção do n.º 1 do artigo 36.º.

Os direitos ao pagamento não activados 
por um período de três anos revertem para 
a reserva nacional, salvo em casos de força 
maior ou circunstâncias excepcionais, na 
acepção do n.º 1 do artigo 36.º. Esses 
fundos deverão ser utilizados 
prioritariamente para facilitar o acesso 
dos jovens à actividade agrícola, a fim de 
garantir a passagem do testemunho entre 
as gerações.

Or. es

Justificação

A Política Agrícola Comum quase não dispõe de meios para garantir a passagem de 
testemunho entre as gerações, indispensável para assegurar a perenidade da agricultura.
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Alteração 76
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10% dos seus limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º para a 
concessão, a partir de 2010, de apoio a 
agricultores:

1. Até 1 de Agosto de 2009, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 20 % dos seus limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º para a 
concessão, a partir de 2010, de apoio a 
agricultores:

Or. es

Alteração 77
Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

d) Sob a forma de contribuições para 
prémios de seguro de colheitas, nas 
condições do artigo 69.º;

d) Sob a forma de contribuições para 
prémios de seguro agrícola, nas condições 
do artigo 69.º;

Or. es

Alteração 78
Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

e) Sob a forma de contribuições para 
fundos mútuos relativos a doenças dos 
animais e das plantas, nas condições do 
artigo 70.º.

e) Sob a forma de contribuições para 
fundos mútuos, nas condições do artigo 
70.º.

Or. es
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Alteração 79
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 69 – título

Texto da Comissão Alteração

Seguro de colheitas Seguro agrícola

Or. es

Alteração 80
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos.

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro agrícola contra perdas económicas 
causadas por catástrofes naturais, 
acontecimentos climáticos adversos ou por 
doenças dos animais ou das plantas.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:

- "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
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valores superior e inferior.

"perdas económicas": quaisquer despesas 
suplementares efectuadas por um 
agricultor em consequência de medidas 
excepcionais por si adoptadas com o 
objectivo de reduzir a oferta no mercado 
em causa ou qualquer perda substancial 
de produção.  Os custos para os quais 
possa ser concedida compensação nos 
termos de outras disposições comunitárias 
e os resultantes da aplicação de quaisquer 
outras medidas sanitárias e veterinárias 
ou fitossanitárias não são considerados 
perdas económicas.

Or. es

Alteração 81
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 60% do prémio de 
seguro devido. Os Estados-Membros 
podem decidir aumentar a contribuição 
financeira para 70%, tendo em conta a 
situação climática ou a situação do sector 
em causa.

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 80% ou 50% do 
prémio de seguro devido, segundo os 
critérios estabelecidos no n.º 2 do artigo 
12.º do Regulamento (CE) n.º 1857/2006 
da Comissão. 

Or. es
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Alteração 82
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A indemnização do seguro de colheitas 
só é concedida se o acontecimento 
climático adverso tiver sido formalmente 
reconhecido como tal pela autoridade 
competente do Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. es

Alteração 83
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem prever o 
pagamento, por meio de contribuições 
financeiras para fundos mútuos, de 
compensações aos agricultores por perdas 
económicas causadas por um surto de
doenças dos animais ou das plantas.

1. Os Estados-Membros podem prever o 
pagamento, por meio de contribuições 
financeiras para fundos mútuos, de 
compensações aos agricultores por perdas 
económicas causadas por calamidades 
naturais, fenómenos climáticos adversos 
ou doenças dos animais ou das plantas.

Or. es

Alteração 84
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) "Fundo mútuo": um sistema, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 

a) "Fundo mútuo": um sistema, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
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de auto-seguro dos agricultores filiados 
mediante concessão de pagamentos 
compensatórios aos membros por perdas 
económicas causadas por um surto de
doenças dos animais ou das plantas;

de auto-seguro dos agricultores filiados 
mediante concessão de pagamentos 
compensatórios aos membros por perdas 
económicas registadas na exploração na 
sequência de calamidades naturais, 
fenómenos climáticos adversos ou 
doenças dos animais ou das plantas;

Or. es

Alteração 85
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por "acontecimentos 
climáticos adversos" condições climáticas 
que podem ser equiparadas a calamidades 
naturais, tais como a geada, o granizo, o 
gelo, a chuva ou a seca e que destroem 
mais de 30% da produção anual média de 
um dado agricultor nos três anos 
anteriores ou em três dos cinco anos 
anteriores, excluídos os valores superior e 
inferior.

Or. es

Alteração 86
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 5 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Nenhuma contribuição financeira pode 
exceder 60% das despesas referidas no n.º 
4. Os Estados-Membros podem decidir 
aumentar a sua contribuição financeira 
para 70%, tendo em conta a situação do 

5. Nenhuma contribuição financeira pode 
exceder 80 % das despesas referidas no n.º 
4. Qualquer despesa não coberta por 
contribuições financeiras é suportada pelos 
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sector em causa. Qualquer despesa não 
coberta por contribuições financeiras é 
suportada pelos agricultores filiados.

agricultores associados.

Or. es

Alteração 87
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros definem as regras 
de constituição e gestão dos fundos 
mútuos, nomeadamente quanto à concessão 
de pagamentos compensatórios aos 
agricultores em caso de crise, bem como a 
administração e controlo dessas regras.

7. Os Estados-Membros definem as regras 
de constituição e gestão dos fundos 
mútuos, nomeadamente quanto à concessão 
de pagamentos compensatórios aos 
agricultores em caso de crise, bem como a 
administração e controlo dessas regras. 
Antes da aplicação das mesmas, os 
Estados-Membros informam o Comité de 
Gestão da "OCM única" a fim de 
coordenar as acções empreendidas a nível 
comunitário.

Or. es
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