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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se com a proposta e considera que o "exame de saúde" da PAC deverá 
proporcionar uma redução da burocracia, uma simplificação dos procedimentos e uma melhor 
coordenação dos instrumentos.

O relator considera, portanto, que deverá haver uma abordagem coordenada entre o 
financiamento do desenvolvimento rural e o de outras políticas relevantes da UE, como a 
política de coesão, o que, por sua vez, ajudará a coordenar as intervenções, a evitar 
sobreposições e a aumentar o financiamento disponível.

Com o financiamento do desenvolvimento rural já sob pressão financeira, é necessário 
assegurar que as medidas existentes e as intervenções aprovadas disponham de financiamento 
suficiente para a implementação. Consequentemente deverá ser dada aos Estados-Membros 
oportunidade para conceberem os seus programas de desenvolvimento rural de acordo com as 
suas necessidades específicas.

Tendo em conta os limitados recursos para o desenvolvimento rural em geral, o relator 
considera que deverá ser examinada a interligação dos recursos de financiamento destinados 
ao desenvolvimento estrutural e rural. Assim, a possibilidade de reutilizar recursos não 
utilizados dos Fundos Estruturais (devido à regra N+2, N+3) deverá constituir uma medida 
importante que pode contribuir para o apoio, não só da política de coesão, como também dos 
programas de desenvolvimento rural (mesmo que actualmente financiados pela rubrica 2), 
devendo ser criada maior flexibilidade para este efeito.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 9.° e o n.º 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.º XXXX/XXXX de 
XX/XX/2008 [que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
aos agricultores no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados 
regimes de apoio aos agricultores], os 

(11) Em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 9.° e o n.º 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.º XXXX/XXXX de 
XX/XX/2008 [que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
aos agricultores no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados 
regimes de apoio aos agricultores], os 
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recursos financeiros gerados através da 
modulação suplementar devem ser 
utilizados para o apoio ao desenvolvimento 
rural. Importa garantir que um montante 
equivalente a esses recursos financeiros 
seja utilizado para apoiar operações 
relacionadas com os novos desafios. 

recursos financeiros gerados através da 
modulação suplementar devem ser 
utilizados para o apoio ao desenvolvimento 
rural. Importa garantir que um montante 
equivalente a esses recursos financeiros 
seja utilizado para apoiar operações 
relacionadas tanto com os novos desafios, 
como com os existentes, consoante as 
decisões de cada Estado-Membro. No 
entanto, há que ter cuidado, para não 
dissuadir produção agrícola, dado que a
sua contribuição para o desenvolvimento 
rural é vital.

Justificação

A existência de uma abordagem coordenada com outras políticas relevantes da UE, como a 
política de coesão, deverá ajudar a coordenar as intervenções, a evitar duplicações e a 
aumentar o financiamento disponível.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Estas operações deverão ser 
coerentes com as operações financiadas 
por outros Fundos comunitários e, 
nomeadamente, os Fundos Estruturais 
(Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, Fundo Social Europeu e Fundo 
de Coesão).

Justificação

A existência de uma abordagem coordenada com outras políticas comunitárias relevantes, 
como a política de coesão, deverá contribuir para coordenar as intervenções, evitar 
duplicações e aumentar a disponibilidade do financiamento.
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Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de assegurar um 
financiamento adequado aos programas 
de desenvolvimento rural, deverá ser 
introduzida uma maior flexibilidade, para 
permitir, paralelamente, no interior do 
mesmo Estado-Membro, o uso dos 
recursos não utilizados dos Fundos 
Estruturais (rubrica 1b) para este efeito.

Justificação

É necessário reflectir seriamente sobre a possibilidade de reutilizar recursos não utilizados 
dos Fundos Estruturais (devido à regra do N+2, N+3 - rubrica 1b) para apoiar outras 
políticas de coesão da UE e programas de desenvolvimento rural. Os limitados recursos 
estruturais no terreno suscitam o estabelecimento de um novo sistema para este efeito. 
Deverá também ser introduzida maior flexibilidade, de forma a permitir que os recursos 
sejam igualmente utilizados para o desenvolvimento rural (actualmente financiado pela 
rubrica 2).

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 16-A – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram 
sinergias com operações análogas 
financiadas por outros Fundos 
comunitários e desenvolvem abordagens 
integradas às estratégias, actividades e 
financiamento, quando adequado.

Justificação

É necessário reflectir seriamente sobre a possibilidade de reutilizar recursos não utilizados 
dos Fundos Estruturais (devido à regra do N+2, N+3 - rubrica 1b) para apoiar outras 
políticas de coesão da UE e programas de desenvolvimento rural. Os limitados recursos 



AD\739014PT.doc 6/8 PE409.506v02-00

PT

estruturais no terreno suscitam o estabelecimento de um novo sistema para este efeito. 
Deverá também ser introduzida maior flexibilidade, de forma a permitir que os recursos 
sejam igualmente utilizados para o desenvolvimento rural (actualmente financiado pela 
rubrica 2).

Alteração 5
Iratxe García Pérez

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 6-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

6-A) O artigo 60.º passa a ter a seguinte 
redacção:
Sempre que uma medida abrangida pela 
presente secção vise operações também 
elegíveis ao abrigo de outro instrumento 
de apoio comunitário, incluindo os 
fundos estruturais e o instrumento de 
apoio comunitário às pescas, o 
Estado-Membro fixa em cada programa 
os controlos administrativos para as 
operações apoiadas pelo FEADER e as 
apoiadas pelo outro instrumento de 
apoio comunitário.

Justificação

O estabelecimento de critérios de delimitação "arbitrários" implica, na prática, vedar o 
acesso a um dos dois instrumentos OMC ou PDR por parte de determinados operadores dos 
sectores das frutas e legumes, vinho, azeite, carne de ovino e de bovino, apicultura e açúcar. 
É possível evitar o "duplo financiamento" através de controlos administrativos sem recorrer 
a restrições "a priori" e arbitrárias, como o sistema de limites máximos.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 69 – n.º 5-A
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Texto da Comissão Alteração

5-A. No período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 
2015, os Estados-Membros, a título de 
apoio comunitário no âmbito dos 
programas de desenvolvimento rural 
vigentes, despendem em operações dos 
tipos referidos no artigo 16.º-A do 
presente regulamento aprovadas depois de 
Janeiro de 2010, um montante equivalente 
aos montantes resultantes da aplicação da 
modulação obrigatória prevista no n.º 4 do 
artigo 9.º e no n.º 4 do artigo 10.º do 
Regulamento (CE) [n.º XXXX/2008 (novo 
regulamento relativo aos regimes de apoio 
directo)].

5-A. No período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 
2015, os Estados-Membros, a título de 
apoio comunitário no âmbito dos 
programas de desenvolvimento rural 
vigentes, despendem, tanto em operações 
existentes, como em novas operações 
ligadas aos novos desafios, consoante as 
decisões de cada Estado-Membro, um 
montante equivalente aos montantes 
resultantes da aplicação da modulação 
obrigatória prevista no n.º 4 do artigo 9.º e 
no n.º 4 do artigo 10.º do Regulamento 
(CE) [n.º XXXX/2008 (novo regulamento 
relativo aos regimes de apoio directo)].

Justificação

Justificação idêntica à da alteração 1.
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