
PR\727831PT.doc PE407.829v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2008/0105(CNS)

24.6.2008

*
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader)
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Relator: Luis Manuel Capoulas Santos



PE407.829v01-00 2/12 PR\727831PT.doc

PT

PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do  Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 
1698/2005 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (Feader)
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2008)0306),

– Tendo em conta os artigos 36.º e 37.º do Tratado CE, nos termos dos quais foi consultado 
pelo Conselho (C6-0242/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e os 
pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

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 

(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 
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elevados para essas operações. elevados para essas operações. A mesma 
opção deveria ser aplicável pelos Estados-
Membros para a transferência de 
inovações resultantes da investigação 
aplicada. 

Or. fr

Justificação

É importante garantir a inovação no meio rural, sobretudo através da investigação aplicada. 
A transferência de saber-fazer da investigação para o sector agrícola e a economia rural 
deve ser estimulada mediante um aumento dos montantes sujeitos a limite máximo constantes 
do anexo I.

Alteração 2

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, pelo menos,
50 % desses recursos financeiros sejam
utilizados para apoiar operações 
relacionadas com os novos desafios. 

Or. fr

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. Tendo em conta que o artigo 17.º do Regulamento 
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(CE) n°1698/2005 prevê a atribuição, no mínimo, de 10% da contribuição total do FEADER 
para os eixos 1 e 3, e de 25% para o eixo 2, é adequado fixar um limiar mínimo de 50% dos 
recursos para os novos desafios.

Alteração 3

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, o equilíbrio 
estabelecido entre os objectivos do apoio 
ao desenvolvimento rural não deve ser 
afectado.

Or. fr

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

3-A) É inserido o seguinte artigo 16 –B:
"Artigo 16.º-B

Inovação e transferência de saber-fazer 
da investigação aplicada

1. A partir de 1 de Janeiro 2010, os 
Estados-Membros prevêem nos seus 
programas de desenvolvimento rural, em 
função das suas necessidades específicas, 
tipos de operações centradas sobre a 
transferência de inovação da investigação 
aplicada para a economia rural.

2. A partir de 1 de Janeiro de 2010, para 
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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.

Or. fr

Justificação

É importante garantir a inovação no meio rural, sobretudo através da investigação aplicada. 
A transferência de saber-fazer da investigação para o sector agrícola e a economia rural 
deve ser estimulada mediante um aumento dos montantes sujeitos a limite máximo constantes 
do anexo I. 

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

4-A). O artigo 30.º passa a ter a seguinte 
redacção: 

"Artigo 30.º

Infra-estruturas relacionadas com a 
evolução e a adaptação da agricultura e 

da silvicultura

O apoio previsto na subalínea v) da alínea 
b) do artigo 20.º pode abranger, 
nomeadamente, operações relacionadas 
com o acesso a terras agrícolas e 
florestais, o emparcelamento e o 
melhoramento de terras, o fornecimento 
de energia, o acesso às tecnologias de 
informação e de comunicação e a gestão 
dos recursos hídricos.

Or. fr

Justificação

Como o afirma a resolução do Parlamento Europeu, de 19 de Junho de 2007, sobre a 
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elaboração de uma política europeia em matéria de larga banda, o desenvolvimento da 
competitividade das regiões rurais depende da utilização inovadora das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC). É conveniente, por conseguinte, incluir estas
tecnologias no artigo 30.º do presente regulamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 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 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

Justificação

Ver justificação da alteração 2.

Alteração 7

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

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.

suprimido

Or. fr

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.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10  alínea a-A) (nova) 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Anexo

Texto da Comissão Alteração

a-A) A linha 1 passa a ter a seguinte 
redacção:

n.º 2 do 
artigo 22.º

Apoio à 
instalação 
(*)

75 000

(*) O apoio à instalação pode ser concedido sob a 
forma de um prémio único no valor máximo de 
EUR 50.000 ou sob a forma de uma bonificação 
de juros cujo valor capitalizado não pode exceder 
EUR 50000. Em caso de combinação de ambas as 
formas de apoio, o valor máximo não pode exceder 
EUR 75.000

Or. fr
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Justificação

Tendo em conta as dificuldades de instalação dos jovens agricultores, é necessário aumentar 
o montante máximo de apoio.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - Anexo II – Prioridade: energias renováveis – linha 4-A (nova)

Alteração

Melhoria da gestão dos resíduos e 
reutilização de materiais

Artigo 26.°: 
modernização de 
explorações agrícolas

Artigo 53.°: 
diversificação para 
actividades não 
agrícolas

Artigo 54.°: apoio 
para a criação e 
desenvolvimento de 
empresas

Artigo 56.°: serviços 
básicos para a 
economia e a 
população rurais

Redução dos resíduos e
substituição dos 
combustíveis fósseis

Or. fr

Justificação

A gestão dos resíduos e a reutilização de materiais podem contribuir para a prioridade 
"energias renováveis".

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - Anexo II – Prioridade: energias renováveis – linha 4--B (nova)

Alteração

Produção e utilização de energia 
solar, eólica, geotérmica e da 

Artigo 26.°: 
modernização de 

Substituição dos 
combustíveis fósseis 
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co-geração de calor explorações agrícolas

Artigo 53.°: 
diversificação para 
actividades não 
agrícolas

Artigo 54.°: apoio 
para a criação e 
desenvolvimento de 
empresas

Artigo 56.°: serviços 
básicos para a 
economia e a 
população rurais

Or. fr

Justificação

As energias renováveis "não agrícolas" contribuem para a substituição dos combustíveis 
fósseis.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - Anexo II – Prioridade: gestão da água – linha 1-A (nova)

Alteração

Gestão dos riscos de inundações Artigo 39.°: 
pagamentos agro-
ambientais

Artigo 41.°: 
investimentos não 
produtivos 

Melhoria das capacidades 
de gestão das águas em 
caso de inundações

Or. fr

Justificação

A gestão da água deve incluir medidas preventivas também a nível da gestão quantitativa.
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