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Alteração 1
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Citação 5

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o parecer do Comité das 
Regiões,

Suprimido

Or. en

Alteração 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise financeira mundial sem 
precedentes e a recessão económica 
afectaram gravemente o crescimento 
económico e a estabilidade financeira e 
ocasionaram uma forte deterioração das 
situações financeiras e económicas de 
vários Estados-Membros. Concretamente, 
alguns Estados-Membros estão 
confrontados ou ameaçados com graves 
dificuldades, nomeadamente problemas de 
crescimento económico e de estabilidade 
financeira, bem como de deterioração do 
défice e de dívida, igualmente devido à 
conjuntura económica e financeira 
internacional.

(1) A crise financeira mundial sem 
precedentes e a recessão económica 
afectaram gravemente o crescimento 
económico e a estabilidade financeira e 
ocasionaram uma forte deterioração das 
situações financeiras e económicas de 
vários Estados-Membros. Concretamente, 
alguns Estados-Membros estão 
confrontados ou ameaçados com graves 
dificuldades, nomeadamente problemas de 
crescimento económico e de estabilidade 
financeira, bem como de deterioração do 
défice e de dívida e com dificuldades 
crescentes dos governos para obterem 
empréstimos no mercado, igualmente 
devido à conjuntura económica e financeira 
internacional.

Or. it

Alteração 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise financeira mundial sem 
precedentes e a recessão económica 
afectaram gravemente o crescimento 
económico e a estabilidade financeira e 
ocasionaram uma forte deterioração das 
situações financeiras e económicas de 
vários Estados-Membros. Concretamente, 
alguns Estados-Membros estão 
confrontados ou ameaçados com graves 
dificuldades, nomeadamente problemas de 
crescimento económico e de estabilidade 
financeira, bem como de deterioração do 
défice e de dívida, igualmente devido à 
conjuntura económica e financeira 
internacional.

(1) A crise financeira mundial sem 
precedentes e a recessão económica 
afectaram gravemente o crescimento 
económico e a estabilidade financeira e 
ocasionaram uma forte deterioração das 
situações financeiras e económicas de 
vários Estados-Membros. Concretamente, 
alguns Estados-Membros estão 
confrontados ou ameaçados com graves 
dificuldades, nomeadamente problemas de 
crescimento económico e de estabilidade 
financeira, bem como de deterioração do 
défice e de dívida, e com a tarefa 
objectivamente difícil de reduzir a própria 
dívida, igualmente devido à conjuntura 
económica e financeira internacional.

Or. it

Alteração 4
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento da União, contribuir para a 
aceleração dos investimentos nos Estados-
Membros e nas regiões e aumentar o 
impacto dos fundos na economia, é 
necessário permitir o aumento da taxa de 
contribuição do FEADER para 95% das 
despesas públicas elegíveis, nas regiões 
elegíveis ao abrigo do objectivo da 
convergência, e para 85% das despesas 
públicas elegíveis, nas restantes regiões 
que enfrentam graves dificuldades de 
estabilidade financeira.

(11) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento da União, contribuir para a 
aceleração dos investimentos e o reforço 
da competitividade nos Estados-Membros 
e nas regiões e aumentar o impacto dos 
fundos na economia, é necessário permitir 
o aumento da taxa de contribuição do 
FEADER para 95% das despesas públicas 
elegíveis, nas regiões elegíveis ao abrigo 
do objectivo da convergência, e para 85% 
das despesas públicas elegíveis, nas 
restantes regiões que enfrentam graves 
dificuldades de estabilidade financeira, 
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sem, no entanto, aumentar o orçamento 
global da UE.

Or. lt

Alteração 5
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. O aumento temporário das taxas de 
co-financiamento deverá também ser 
ponderado no contexto das restrições 
orçamentais com que todos os Estados-
Membros se vêem confrontados e que se 
deverão repercutir devidamente no 
orçamento da União. Além disso, como a 
principal finalidade do mecanismo é 
enfrentar especificamente as actuais 
dificuldades, a sua aplicação deveria ficar 
temporalmente circunscrita às despesas 
efectuadas pelos organismos pagadores 
até 31 de Dezembro de 2013; 

Or. en

Justificação

Alteração proposta pelo Conselho.

Alteração 6
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Dada a necessidade urgente de 
reagir à crise económica, o presente 
regulamento deverá entrar em vigor 
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imediatamente após a sua publicação,

Or. en

Justificação

Alteração proposta pela Direcção dos Actos Legislativos.

Alteração 7
Paolo De Castro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 70 – n.º 4-C – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4-C. Em derrogação dos limites máximos 
fixados nos n.os 3, 4 e 5, a taxa de 
contribuição do FEADER pode ser 
aumentada para, no máximo, 95% das 
despesas públicas elegíveis, nas regiões 
elegíveis para o objectivo da convergência, 
bem como nas regiões ultraperiféricas e 
nas ilhas menores do mar Egeu, e para 85% 
das despesas públicas elegíveis, nas 
restantes regiões. Estas taxas são aplicáveis 
às novas despesas elegíveis referidas em 
cada declaração de despesas certificada 
apresentada no período em que o Estado-
Membro cumprir uma das seguintes 
condições:

4-C. Em derrogação dos limites máximos 
fixados nos n.os 3, 4 e 5, a taxa de 
contribuição do FEADER pode ser 
aumentada para, no máximo, 95% das 
despesas públicas elegíveis, nas regiões 
elegíveis para o objectivo da convergência, 
bem como nas regiões ultraperiféricas e 
nas ilhas menores do mar Egeu, e para 85% 
das despesas públicas elegíveis, nas 
restantes regiões. Estas taxas são aplicáveis
às novas despesas elegíveis referidas em 
cada declaração de despesas certificada e 
que sejam efectuadas durante o período 
em que o Estado-Membro cumpra uma das 
seguintes condições:

Or. en

Justificação

Alteração proposta pelo Conselho.

Alteração 8
Paolo De Castro
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Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 70 – n.º 4-C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que pretendam 
utilizar a derrogação prevista no primeiro 
parágrafo devem apresentar à Comissão 
um pedido de alteração do seu programa de 
desenvolvimento rural em conformidade. A 
derrogação é aplicável após a aprovação 
pela Comissão da alteração do programa, 
cessando quando o Estado-Membro deixar 
de cumprir qualquer das condições 
estabelecidas nas alíneas a), b) ou c) do 
primeiro parágrafo. O Estado-Membro 
deve então enviar à Comissão uma 
proposta de alteração do programa que 
inclua um novo plano de financiamento 
tendo em conta as taxas máximas 
aplicáveis antes de ser concedida a 
derrogação.

Os Estados-Membros que pretendam
utilizar a derrogação prevista no primeiro 
parágrafo devem apresentar à Comissão 
um pedido de alteração do seu programa de 
desenvolvimento rural em conformidade. A 
derrogação é aplicável após a aprovação 
pela Comissão da alteração do programa, 
cessando quando o Estado-Membro deixar 
de cumprir qualquer das condições 
estabelecidas nas alíneas a), b) ou c) do 
primeiro parágrafo. Em qualquer caso, a 
derrogação prevista no primeiro 
parágrafo só é aplicável às despesas 
efectuadas pelos organismos pagadores 
até 31 de Dezembro de 2013. O Estado-
Membro deve então enviar à Comissão 
uma proposta de alteração do programa 
que inclua um novo plano de 
financiamento tendo em conta as taxas 
máximas aplicáveis antes de ser concedida 
a derrogação.

Or. en

Justificação

Alteração proposta pelo Conselho.

Alteração 9
Paolo De Castro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 
Artigo 70 – n.º 4-C – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se, logo que deixar de cumprir as Se o Estado-Membro não apresentar à 
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condições estabelecidas nas alíneas a), b) 
ou c) do primeiro parágrafo, o Estado-
Membro não apresentar à Comissão uma 
proposta de alteração do seu programa de 
desenvolvimento rural que inclua um novo 
plano de financiamento, ou se o plano de 
financiamento notificado não for conforme 
com as taxas máximas estabelecidas nos 
n.os 3, 4 e 5, estas taxas são 
automaticamente aplicáveis a partir dessa 
data.

Comissão uma proposta de alteração do 
seu programa de desenvolvimento rural 
que inclua um novo plano de 
financiamento na data em que, em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
a derrogação caduca ou se o plano de 
financiamento notificado não for conforme 
com as taxas máximas estabelecidas nos 
n.os 3, 4 e 5, estas taxas são 
automaticamente aplicáveis a partir dessa 
data.

Or. en

Justificação

Alteração proposta pelo Conselho.


