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Alteração 12
Agnes Schierhuber 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) No âmbito da avaliação da execução da 
reforma da política agrícola comum (PAC) 
de 2003, foi reconhecido que a alteração 
climática, as energias renováveis, a gestão 
da água e a biodiversidade constituem 
novos desafios cruciais para a agricultura 
europeia. 

(1) No âmbito da avaliação da execução da 
reforma da política agrícola comum (PAC) 
de 2003, foi reconhecido que a alteração 
climática, as energias renováveis, a gestão 
da água, a biodiversidade e o abandono do 
regime de quotas leiteiras constituem 
novos desafios cruciais para a agricultura 
europeia.

Or. de

Justificação

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Alteração 13
Neil Parish 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É importante que as operações 
relacionadas com estas prioridades sejam 
reforçadas no âmbito dos programas de 
desenvolvimento rural aprovados em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.° 
1698/2005 do Conselho.

(5) Quando os programas de 
desenvolvimento rural dos 
Estados-Membros não incluam medidas 
suficientes e relevantes como as 
identificadas no Anexo II, é importante 
que as operações relacionadas com estas 
prioridades sejam reforçadas no âmbito dos 
programas de desenvolvimento rural 
aprovados em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1698/2005 do 
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Conselho.

Or. en

Justificação

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Alteração 14
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O estudo do Eurobarómetro relativo 
a 2007 intitulado " Atitudes dos Cidadãos 
Europeus em Relação ao Bem-Estar dos 
Animais" revela que uma vasta maioria  
(72%) do público da UE considera que os 
agricultores deveriam ser remunerados 
pelo aumento dos custos eventualmente 
decorrentes de normas mais elevadas em 
matéria de bem-estar.  Além disso, o 
protocolo relativo à protecção e ao 
bem-estar dos animais anexo ao Tratado 
que institui a Comunidade Europeia prevê 
que, na definição e aplicação das políticas 
agrícolas a Comunidade e os 
Estados-Membros terão plenamente em 
conta as exigências em matéria de 
bem-estar dos animais.

Or. en
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Alteração 15
Agnes Schierhuber 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Dada a importância das prioridades 
comunitárias acima referidas, é necessário 
estabelecer a obrigatoriedade para os 
Estados-Membros de integrar nos 
programas de desenvolvimento rural 
operações relacionadas com os novos 
desafios. 

(6) Dada a importância das prioridades 
comunitárias acima referidas, é necessário 
que os Estados-Membros integrem nos 
programas de desenvolvimento rural uma 
maior percentagem de operações 
relacionadas com os novos desafios, caso 
não tenham até à data atribuído a devida 
importância às prioridades comunitárias. 

Or. de

Justificação

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Alteração 16
Agnes Schierhuber 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Regulamento (CE) n.° 1698/2005 
estabelece, no seu artigo 10.º, que as 
orientações estratégicas comunitárias de 
desenvolvimento rural (Período de 
programação 2007-2013) adoptadas pela 
Decisão 2006/144/CE do Conselho podem 
ser sujeitas a revisão, em especial para ter 
em conta alterações importantes nas 
prioridades comunitárias. Por conseguinte, 
é conveniente impor aos Estados-Membros 
a obrigação geral de rever os seus planos 
estratégicos nacionais na sequência da 
revisão das orientações estratégicas 
comunitárias, a fim de organizar o quadro 

(7) O Regulamento (CE) n.° 1698/2005 
estabelece, no seu artigo 10.º, que as 
orientações estratégicas comunitárias de 
desenvolvimento rural (Período de 
programação 2007-2013) adoptadas pela 
Decisão 2006/144/CE do Conselho podem 
ser sujeitas a revisão, em especial para ter 
em conta alterações importantes nas 
prioridades comunitárias. Por conseguinte, 
é conveniente levar os Estados-Membros a
reverem os seus planos estratégicos 
nacionais na sequência da revisão das 
orientações estratégicas comunitárias, a fim 
de organizar o quadro de alteração dos 
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de alteração dos programas. programas.

Or. de

Justificação

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Alteração 17
Neil Parish 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Regulamento (CE) n.° 1698/2005 
estabelece, no seu artigo 10.º, que as 
orientações estratégicas comunitárias de 
desenvolvimento rural (Período de 
programação 2007-2013) adoptadas pela 
Decisão 2006/144/CE do Conselho podem 
ser sujeitas a revisão, em especial para ter 
em conta alterações importantes nas 
prioridades comunitárias. Por conseguinte, 
é conveniente impor aos Estados-Membros 
a obrigação geral de rever os seus planos 
estratégicos nacionais na sequência da 
revisão das orientações estratégicas 
comunitárias, a fim de organizar o quadro 
de alteração dos programas.

(7) O Regulamento (CE) n.° 1698/2005 
estabelece, no seu artigo 10.º, que as 
orientações estratégicas comunitárias de 
desenvolvimento rural (Período de 
programação 2007-2013) adoptadas pela 
Decisão 2006/144/CE do Conselho podem 
ser sujeitas a revisão, em especial para ter 
em conta alterações importantes nas 
prioridades comunitárias. Por conseguinte, 
é conveniente impor aos Estados-Membros 
que ainda não tenham adoptado as 
medidas relevantes a obrigação específica
de rever os seus planos estratégicos 
nacionais na sequência da revisão das 
orientações estratégicas comunitárias, a fim 
de organizar o quadro de alteração dos 
programas.

Or. en

Justificação

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Alteração 18
Neil Parish 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Atendendo às novas obrigações, é 
necessário adaptar os requisitos relativos 
ao conteúdo dos programas de 
desenvolvimento rural. Importa fornecer 
uma lista não exaustiva dos tipos de 
operações, a fim de ajudar os Estados-
Membros a identificar as operações 
pertinentes relacionadas com os novos 
desafios no contexto do quadro jurídico do 
desenvolvimento rural.

(9) Atendendo às novas obrigações, é 
necessário adaptar, quando necessário, os 
requisitos relativos ao conteúdo dos 
programas de desenvolvimento rural. 
Importa fornecer uma lista não exaustiva 
dos tipos de operações, a fim de ajudar os 
Estados-Membros a identificar as 
operações pertinentes relacionadas com os 
novos desafios no contexto do quadro 
jurídico do desenvolvimento rural.

Or. en

Justificação

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Alteração 19
Agnes Schierhuber 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9)  Atendendo às novas obrigações, é 
necessário adaptar os requisitos relativos 
ao conteúdo dos programas de 
desenvolvimento rural. Importa fornecer 
uma lista não exaustiva dos tipos de 
operações, a fim de ajudar os Estados-
Membros a identificar as operações 

(9)  Atendendo às novas obrigações, é 
necessário adaptar os requisitos relativos 
ao conteúdo dos programas de 
desenvolvimento rural. Importa fornecer 
uma lista não exaustiva dos tipos de 
operações, a fim de ajudar os 
Estados-Membros a identificar as 



PE412.016v01-00 8/37 AM\738974PT.doc

PT

pertinentes relacionadas com os novos 
desafios no contexto do quadro jurídico do 
desenvolvimento rural.

operações pertinentes relacionadas com os 
novos desafios no contexto do quadro 
jurídico do desenvolvimento rural, que, 
consoante as necessidades dos diferentes 
Estados-Membros, pode ser ulteriormente 
alargada.

Or. de

Justificação

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Alteração 20
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) É igualmente pertinente adaptar o 
regulamento no que respeita aos 
pagamentos por desvantagens naturais 
em regiões de montanha e aos 
pagamentos destinados a outras regiões 
desfavorecidas. O actual regulamento que 
repousa no Regulamento (CE) N.º 
1257/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 
1999, relativo ao apoio do Fundo 
Europeu de Orientação e de Garantia 
Agrícola (FEOGA) ao desenvolvimento 
rural1, que deve vigorar no novo período 
de programação até 2009l, deveria ser 
prosseguido até ao final do actual período 
de programação.
__________________
1 JO L 160, de 26.06.99, p. 8

Or. de
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Alteração 21
Stéphane Le Foll

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de oferecer aos beneficiários 
incentivos suplementares para realizar 
operações relacionadas com as novas 
prioridades, convém prever a possibilidade 
de fixar montantes e taxas de apoio mais 
elevados para essas operações.   

(10) A fim de oferecer aos beneficiários 
incentivos suplementares para realizar 
operações relacionadas com as novas 
prioridades, convém prever a possibilidade 
de fixar montantes e taxas de apoio 
financiadas a 100 % pelo Feader  para 
essas operações.

Or. fr

Justificação

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.

Alteração 22
Agnes Schierhuber 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11)  Em conformidade com o n.° 4 do 
artigo 9.° e o n.° 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.° 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 
recursos financeiros gerados através da 
modulação suplementar devem ser 
utilizados para o apoio ao desenvolvimento 
rural. Importa garantir que um montante 

(11)  Em conformidade com o n.° 4 do 
artigo 9.° e o n.° 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.° 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 
recursos financeiros gerados através da 
modulação suplementar devem ser 
utilizados para o apoio ao desenvolvimento 
rural. Importa garantir que um montante 
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equivalente a esses recursos financeiros 
seja utilizado para apoiar operações 
relacionadas com os novos desafios.

adequado a esses recursos financeiros seja 
utilizado para apoiar operações 
relacionadas com os novos desafios.

Or. de

Justificação

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Alteração 23
Markus Pieper 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o n.° 4 do 
artigo 9.° e o n.° 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.° 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 
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.

(11) Em conformidade com o n.° 4 do 
artigo 9.° e o n.° 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.° 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 
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 tanto 
novas, como existentes relacionadas com 
os novos desafios, consoante a decisão de 
cada Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Alteração 24
Neil Parish 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o n.° 4 do 
artigo 9.° e o n.° 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.° 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 
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.

(11) Em conformidade com o n.° 4 do 
artigo 9.° e o n.° 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.° 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 
recursos financeiros gerados através da 
modulação suplementar, quando tal não se 
encontre já previsto pelos 
Estados-Membros que apliquem a 
modulação nacional voluntária nos 
termos do Regulamento (CE) N.º 
378/2007 do Conselho, 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.

Or. en

Justificação

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.
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Alteração 25
Markus Pieper 

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

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Estas operações devem ser 
consentâneas com operações financiadas 
por outros recursos comunitários, 
designadamente a titulo dos Fundos 
Estruturais (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, Fundo Social 
Europeu e Fundo de Coesão).  

Or. de

Justificação

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Alteração 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Dado o carácter suplementar, 
específico e vinculativo que reveste a 
utilização desses montantes equivalentes 
aos referidos recursos financeiros, o 
equilíbrio estabelecido entre os objectivos 
do apoio ao desenvolvimento rural não 
deve ser afectado.

(12) Dado o carácter suplementar, 
específico e vinculativo que reveste a 
utilização desses montantes equivalentes 
aos referidos recursos financeiros, o 
equilíbrio estabelecido entre os objectivos 
do apoio ao desenvolvimento rural não 
deve ser afectado. Assim sendo, também 
no contexto da utilização dos montantes 
destinados às novas prioridades, cumpre 
observar o equilíbrio entre os eixos a que 
se refere o artigo 17.º.

Or. de
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Alteração 27
Agnes Schierhuber 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12)  Dado o carácter suplementar,
específico e vinculativo que reveste a 
utilização desses montantes equivalentes 
aos referidos recursos financeiros, o 
equilíbrio estabelecido entre os objectivos 
do apoio ao desenvolvimento rural não 
deve ser afectado.

(12)  Dado o carácter suplementar e
específico que reveste a utilização desses 
montantes equivalentes aos referidos 
recursos financeiros, o equilíbrio 
estabelecido entre os objectivos do apoio 
ao desenvolvimento rural não deve ser 
afectado.

Or. de

Justificação

 Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Alteração 28
Markus Pieper 

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

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de assegurar um 
financiamento adequado dos programas 
de desenvolvimento rural, há que 
viabilizar  uma maior flexibilidade, por 
forma a que não possam ser utilizados 
para esse efeito montantes dos Fundos 
Estruturais (Rubrica 1b) não utilizados.

Or. de



PE412.016v01-00 14/37 AM\738974PT.doc

PT

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 29
María Isabel Salinas García

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 11 - n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

1) No artigo 11.º, a alínea d) do n.º 3 
passa a ter a seguinte redacção:

Suprimido

"d) Uma lista dos programas de 
desenvolvimento rural para execução do 
plano estratégico nacional, uma afectação 
indicativa do Feader para cada programa, 
incluindo os montantes a que se refere o 
n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento (CE) 
n.º 1290/2005*, e uma indicação separada 
dos montantes a que se refere o n.º 5-A do 
artigo 69.º do presente regulamento."

Or. es

Justificação

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.



AM\738974PT.doc 15/37 PE412.016v01-00

PT

Alteração 30
Lily Jacobs

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n° 1698/2005
Artigo 12-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro revê o seu plano 
estratégico nacional, nos termos do n.° 1 do 
artigo 12.°, na sequência da revisão das 
orientações estratégicas comunitárias a que 
se refere o artigo 10.°.

Em consulta com as respectivas 
autarquias locais, cada Estado-Membro 
revê o seu plano estratégico nacional, nos 
termos do n.° 1 do artigo 12.°, na 
sequência da revisão das orientações 
estratégicas comunitárias a que se refere o 
artigo 10.°.

Or. en

Justificação

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Alteração 31
Neil Parish 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n° 1698/2005
Artigo 12-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro revê o seu plano 
estratégico nacional, nos termos do n.° 1 do 
artigo 12.°, na sequência da revisão das 
orientações estratégicas comunitárias a que 
se refere o artigo 10.°.

1. Cada Estado-Membro é convidado a 
rever o seu plano estratégico nacional, nos 
termos do n.° 1 do artigo 12.°, na 
sequência da revisão das orientações 
estratégicas comunitárias a que se refere o 
artigo 10.°.

Or. en
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Justificação

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Alteração 32
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 
Regulamento (CE) n.° 1698/2005
Artigo 12-A – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro revê o seu plano 
estratégico nacional, nos termos do n.° 1 do 
artigo 12.°, na sequência da revisão das 
orientações estratégicas comunitárias a que 
se refere o artigo 10.°. 

1. Cada Estado-Membro pode rever o seu 
plano estratégico nacional, nos termos do 
n.° 1 do artigo 12.°, na sequência da 
revisão das orientações estratégicas 
comunitárias a que se refere o artigo 10.°.

Or. pl

Alteração 33
Neil Parish 

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

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
Estados-Membros prevêem, nos programas 
de desenvolvimento rural, em função das 
suas necessidades específicas, tipos de 
operações correspondentes às seguintes 
prioridades, descritas nas orientações 
estratégicas comunitárias e especificadas 
no plano estratégico nacional:

1. Sempre que assim não tenham 
procedido, a partir de 1 de Janeiro de 2010, 
os Estados-Membros prevêem, nos 
programas de desenvolvimento rural, em 
função das suas necessidades específicas, 
tipos de operações correspondentes às 
seguintes prioridades, descritas nas 
orientações estratégicas comunitárias e 
especificadas no plano estratégico 
nacional:
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Or. en

Justificação

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Alteração 34
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n° 1698/2005
Artigo 16-A – n.º 1 – alinea 1) – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
Estados-Membros prevêem, nos programas 
de desenvolvimento rural, em função das 
suas necessidades específicas, tipos de 
operações correspondentes às seguintes 
prioridades, descritas nas orientações 
estratégicas comunitárias e especificadas 
no plano estratégico nacional:

(1) A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
Estados-Membros identificam, nos seus
programas de desenvolvimento rural, em 
função das suas necessidades específicas, 
tipos de operações correspondentes às 
seguintes prioridades, descritas nas 
orientações estratégicas comunitárias e 
especificadas no plano estratégico 
nacional:

Or. de

Alteração 35
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.° 1698/2005
Artigo 16-A – ponto 1 – alinea 1) – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
Estados-Membros prevêem, nos programas 
de desenvolvimento rural, em função das 
suas necessidades específicas, tipos de 

1. A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
antigos Estados-Membros prevêem, nos 
programas de desenvolvimento rural, em 
função das suas necessidades específicas, 
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operações correspondentes às seguintes 
prioridades, descritas nas orientações 
estratégicas comunitárias e especificadas 
no plano estratégico nacional: 

tipos de operações correspondentes às 
seguintes prioridades, descritas nas 
orientações estratégicas comunitárias e 
especificadas no plano estratégico 
nacional:

Or. pl

Justificação

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Alteração 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

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

Texto da Comissão Alteração

b) Energias renováveis; b) Poupanças de energia e energias 
renováveis;

Or. de

Alteração 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

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

Texto da Comissão Alteração

c) Gestão da água; c) Medidas de poupança de água e 
melhoria da qualidade da água;  

Or. de
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Alteração 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

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

Texto da Comissão Alteração

d) Biodiversidade. d) Conservação e utilização sustentada da 
biodiversidade.

Or. de

Alteração 39
Vincenzo Aita

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.° 1698/2005
Artigo 16-A – n.º 1 – alinea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) protecção e recuperação dos solos.

Or. it

Alteração 40
Esther De Lange

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) medidas tendentes a melhorar a 
competitividade e a capacidade de 
inovação da agricultura e da silvicultura.

Or. nl
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Alteração 41
Agnes Schierhuber 

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Abandono do regime de quotas 
leiteiras 

Or. de

Justificação

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Alteração 42
Heinz Kindermann 

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem efectuar a sua 
escolha com base na lista indicativa dos 
tipos de operações estabelecida no anexo II 
do presente regulamento e/ou em quaisquer 
outros tipos de operações, desde que estas 
estejam ligadas às prioridades referidas no 
primeiro parágrafo e tenham por objectivo 
produzir os efeitos potenciais indicados no 
anexo II.

Os Estados-Membros podem efectuar a sua 
escolha com base na lista indicativa dos 
tipos de operações estabelecida no anexo II 
do presente regulamento e/ou em quaisquer 
outros tipos de operações, incluindo no 
domínio da pesca interior, desde que estas 
estejam ligadas às prioridades referidas no 
primeiro parágrafo e tenham por objectivo 
produzir os efeitos potenciais indicados no 
anexo II.  
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Or. de

Justificação

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Alteração 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem efectuar a sua 
escolha com base na lista indicativa dos 
tipos de operações estabelecida no anexo II 
do presente regulamento e/ou em quaisquer 
outros tipos de operações, desde que estas 
estejam ligadas às prioridades referidas no 
primeiro parágrafo e tenham por objectivo 
produzir os efeitos potenciais indicados no 
anexo II.

Os Estados-Membros podem efectuar a sua 
escolha com base na lista indicativa dos 
tipos de operações estabelecida no anexo II 
do presente regulamento e/ou em quaisquer 
outros tipos de operações, desde que, a
nível da empresa, estas dêem azo a uma 
exploração sustentada dos recursos solo, 
energia, água e biodiversidade e estejam 
ligadas às prioridades referidas no primeiro 
parágrafo e tenham por objectivo produzir 
os efeitos potenciais indicados no anexo II. 

Neste contexto, cumpre demonstrar e 
garantir que uma exploração agrícola que 
utilize apoios para a realização das 
medidas em causa melhore os seus 
resultados globais em termos de 
rendimento energético, protecção do 
clima, biodiversidade e protecção dos 
recursos hídricos.

Or. de
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Justificação

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden.
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Alteração 44
Lily Jacobs

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem efectuar a sua 
escolha com base na lista indicativa dos 
tipos de operações estabelecida no anexo II 
do presente regulamento e/ou em quaisquer 
outros tipos de operações, desde que estas 
estejam ligadas às prioridades referidas no 
primeiro parágrafo e tenham por objectivo 
produzir os efeitos potenciais indicados no 
anexo II.

Em consulta com as respectivas 
autarquias locais, os Estados-Membros 
podem efectuar a sua escolha com base na 
lista indicativa dos tipos de operações 
estabelecida no anexo II do presente 
regulamento e/ou em quaisquer outros 
tipos de operações, desde que estas estejam 
ligadas às prioridades referidas no primeiro 
parágrafo e tenham por objectivo produzir 
os efeitos potenciais indicados no anexo II.

Or. en

Justificação

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.
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Alteração 45
Markus Pieper 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n° 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, sobretudo pelos Fundos 
Estruturais, e desenvolvem, 
eventualmente, abordagens integradas 
das estratégias, medidas e financiamento.

Or. de

Justificação

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Alteração 46
Stéphane Le Foll

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A União e os Estados-Membros 
criam uma rede europeia destinada a 
recensear a totalidade das operações 
inovadoras que respondam às diferentes 
prioridades visadas no n.º 1, a fim de 
facilitar os intercâmbios de experiências e 
respectiva transferibilidade. 

Or. fr
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Justificação

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes.
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   

Alteração 47
Stéphane Le Foll

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

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 1 de Janeiro de 2010, para os 
tipos de operações a que se refere o n.º 1, 
as taxas de intensidade da ajuda fixadas no 
anexo I podem ser aumentadas em 10 
pontos percentuais.   

2. A partir de 1 de Janeiro de 2010, para os 
tipos de operações a que se refere o n.º 1, 
as taxas de intensidade da ajuda fixadas no 
anexo I podem ser financiadas a 100 % 
pelos fundos do Feader. 

Or. fr

Justificação

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.
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Alteração 48
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 16 - n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um quadro que especifica, para o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2010 e 31 de Dezembro de 2013, a 
totalidade da contribuição comunitária 
para os tipos de operações a que se refere 
o n.º 5-A do artigo 69.°.”

Suprimido

Or. es

Justificação

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Alteração 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

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

Texto da Comissão Alteração

3-A) As medidas no âmbito da prioridade 
"energias renováveis", para a qual sejam 
requeridas superfícies de utilização 
agrícola que, caso contrário, poderiam ser 
utilizadas para fins de produção de 
géneros alimentícios, só podem ser alvo de 
apoio quando tenha sido garantido, 
mediante uma avaliação do impacto a 
nível europeu, tendo em conta a situação 
alimentar em países terceiros, que tal não 
comporta riscos para a segurança 
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alimentar.

Or. de

Justificação

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Alteração 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – parágrafo -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No artigo 17.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"(2) Pelo menos 20% da participação 
total do Fundo no programa devem ser 
reservados a medidas a conceber de 
acordo com a metodologia do Eixo 4 
visado no Capítulo I, Secção 4, do Título 
IV.  Este montante contribui para as 
percentagens previstas no nº 1. Para a 
República Checa, a Estónia, Chipre, a 
Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a 
Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia, a 
contribuição financeira comunitária de
5% para o eixo 4 pode ser aplicada 
gradualmente durante o período de 
programação, de modo a que, em média, 
seja reservado ao eixo 4 um mínimo de 
2,5% da contribuição total do FEADER.
No caso da Bulgária e da Roménia, para 
o período 2010-2013, há que reservar 
para o eixo 4 um mínimo de 2,5%, em 
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média, da contribuição total do FEADER. 
No cálculo dessa percentagem, cumpre ter 
em conta a contribuição prestada pelo 
FEADER para este eixo no período 
2007-2009."

Or. de

Justificação

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Alteração 51
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

4) Ao artigo 17.º é aditado o seguinte 
número:

Suprimido

"3. Os montantes equivalentes aos que 
resultam da aplicação da modulação 
obrigatória a título do n.º 5-A do artigo 
69.° não são tidos em conta na 
contribuição total do Feader que serve de 
base para o cálculo, em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1 e 2, da 
contribuição financeira comunitária 
mínima por eixo.”

Or. es

Justificação

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.
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Alteração 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n° 1698/2005
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os montantes equivalentes aos que 
resultam da aplicação da modulação 
obrigatória a título do n.º 5-A do artigo 
69.° não são tidos em conta na 
contribuição total do Feader que serve de 
base para o cálculo, em conformidade com 
o disposto nos n.ºs 1 e 2, da contribuição 
financeira comunitária mínima por eixo.”

(3) Os montantes equivalentes aos que 
resultam da aplicação da modulação 
obrigatória a título do n.º 5-A do artigo 
69.° são igualmente tidos em conta na 
contribuição total do Feader que serve de 
base para o cálculo, em conformidade com 
o disposto nos n.ºs 1 e 2, da contribuição 
financeira comunitária mínima por eixo."

Or. de

Justificação

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Alteração 53
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 -A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No artigo 28.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
1.  A ajuda prevista na alínea b), 
subalínea iii), do artigo 20.º é concedida 
no caso de investimentos materiais e/ou 
imateriais que:
a) melhorem o rendimento global da 
empresa;
b) afectem:
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— a transformação e/ou comercialização 
dos produtos enumerados no anexo I do 
Tratado, à excepção dos produtos da 
pesca e dos produtos florestais, bem como 
do algodão e/ou
— o desenvolvimento de novos produtos, 
processos e tecnologias relacionados com 
produtos incluídos no anexo I do Tratado, 
à excepção dos produtos da pesca e dos 
produtos florestais, bem como do algodão 
e
c) cumpram as normas comunitárias 
aplicáveis ao investimento em causa. 
Quando os investimentos sejam realizados 
com vista a respeitar normas 
comunitárias, a ajuda apenas pode ser 
concedida aos investimentos efectuados 
pelas micro-empresas visadas no n.º2, a 
fim de dar cumprimento a uma nova 
norma comunitária. Nesse caso, pode ser 
concedido um período de graça para 
cumprir a referida norma, período esse 
que não poderá ser superior a 36 meses a 
contar da data em que a norma em 
questão se torna obrigatória para a 
empresa."

Or. es

Justificação

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Alteração 54
Heinz Kindermann 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n° 1698/2005
Artigo 36 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 36.º, a parte introdutória 
da alínea a) passa a ter a seguinte 
redacção:
"a) Medidas de apoio à gestão sustentada 
de superfícies agrícolas, incluindo de 
superfícies da pesca interior:" 

Or. de

Justificação

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen

Alteração 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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

Texto da Comissão Alteração

6-A O artigo 60.º é alterado do seguinte 
modo:
"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."

Or. es
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Justificação

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Alteração 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

6-A O artigo 60.º é alterado do seguinte 
modo:

"Delimitação"
"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." 

Or. es

Justificação

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.
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Alteração 57
María Isabel Salinas García 

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

Texto da Comissão Alteração

7) Ao artigo 69.º são aditados os seguintes 
números:

Suprimido

"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-B Se, aquando do encerramento do 
programa, o montante total despendido 
nas operações a que se refere o n.º 5-A for 
inferior ao montante a que se refere o n.º 
3, alínea b), do artigo 16.º-A, o Estado-
Membro reembolsa a diferença ao 
orçamento comunitário, no montante da 
superação das dotações totais disponíveis 
para operações que não aquelas a que se 
refere o artigo 16.º-A.
"5-C  Os montantes a que se refere o n.º 
5-A não são tidos em conta para efeitos do 
artigo 25.° do Regulamento (CE) n.° 
1290/2005."

Or. es

Justificação

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 



AM\738974PT.doc 33/37 PE412.016v01-00

PT

conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Alteração 58
Elisabeth Jeggle 

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

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 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)]. As contribuições podem 
igualmente ser utilizadas para medidas 
adicionais na acepção das novas 
prioridades.

Or. de

Alteração 59
Lutz Goepel 

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

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No período compreendido entre 1 de (5-A) No período compreendido entre 1 de 
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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)].

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 a, pelo 
menos, 50% dos 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)].

Or. de

Justificação

 Embora os novos desafios e os novos instrumentos identificados pela Comissão sejam 
importantes, julgamos que não se justifica atribuir a totalidade dos recursos provenientes da 
modulação suplementar para esse efeito. 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 ou superior a 50% dos 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)]. Or. fr 

Alteração 60
Markus Pieper 

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

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 

(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 



AM\738974PT.doc 35/37 PE412.016v01-00

PT

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)].

vigentes, despendem, tanto para as 
operações existentes, como para as novas 
operações relacionadas com as novas 
prioridades, consoante a decisão 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)].

Or. de

Justificação

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Alteração 61
Lutz Goepel 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 –ponto 7 -A (novo)
Regulamento (CE) n° 1698/2005
Artigo 70 – n.º 4-A) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Ao artigo 70.º é aditado o seguinte 
n.º 4-A: 
"(4-A) Em derrogação aos limites 
máximos previstos no n.º 3, pode ser 
utilizado um montante equivalente ao 
resultante da modulação visada 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 pagamentos 
directos], sem co-financiamento nacional 
suplementar." 

Or. de
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Justificação

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen.

Alteração 62
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Regulamento (CE) n° 1698/2005
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O artigo 93.º passa a ter a seguinte 
redacção:

"Revogação
(1) O Regulamento (CE) N.º. 1257/1999 é 
revogado com efeitos a 1 de Janeiro de 
2007, à excepção da alínea a) do artigo 
13.º, do n.º 1 e do n.º 2 , primeiro e 
segundo travessões, do artigo 14.º, do 
artigo 15.º, dos artigos 17.º a 20.º, do n.º3 
do artigo 51.º, do n.º4 do artigo 55.º, bem 
como da parte do Anexo I de que constam 
os montantes a que se refere o n.º3 do 
artigo 15.º..
[...]
As remissões para o regulamento 
revogado devem entender-se como sendo 
feitas para o presente regulamento.
O Regulamento (CE) N.º. 1257/1999 
continua a aplicar-se a acções autorizadas 
pela Comissão com base no presente 
regulamento
antes de 1 de Janeiro de 2007."

Or. de
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Alteração 63
Agnes Schierhuber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo
Regulamento (CE) n° 1698/2005
Anexo II – Nova prioridade

Prioridade "Abandono do regime de quotas leiteiras"
Tipo de operação Medidas Efeitos potenciais
Modernização e 
produção guiada pelo 
mercado

Programas plurianuais de 
abandono do regime de quotas 
leiteiras

Aumento da 
competitividade.

Or. de

Justificação

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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