
AM\909515PT.doc PE494.481v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2011/0282(COD)

26.7.2012

ALTERAÇÕES
1734 - 2063

Projeto de relatório
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.053v01)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)

Proposta de regulamento
(COM(2011) 627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))



PE494.481v01-00 2/171 AM\909515PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\909515PT.doc 3/171 PE494.481v01-00

PT

Alteração 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
um montante de 30 milhões de EUR para 
financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

Suprimido

Or. de

Alteração 1735
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 51 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
um montante de 30 milhões de EUR para 
financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

Suprimido

Or. it

Alteração 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
um montante de 30 milhões de EUR para 
financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 1737
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
um montante de 30 milhões de EUR para 
financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1738
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
um montante de 30 milhões de EUR para 
financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
um montante de 30 milhões de EUR para 

Suprimido
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financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

Or. ro

Alteração 1740
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
um montante de 30 milhões de EUR para 
financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

2. Por iniciativa dos Estados-Membros, 
pode ser consagrado um máximo de 4 % 
do montante total de cada programa de 
desenvolvimento rural às tarefas previstas 
no artigo 52.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], bem como aos custos 
relacionados com os trabalhos 
preparatórios de delimitação de zonas 
sujeitas a condicionantes naturais 
referidas no artigo 33.º, n.º 3.
Os custos relacionados com o organismo 
de certificação referido no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 não são 
elegíveis nos termos do presente número.
Dentro do limite dos 4 %, é reservado um 
montante para a criação e o 
funcionamento da rede rural nacional 
referida no artigo 55.º.

Or. en

Alteração 1741
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
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um montante de 30 milhões de EUR para 
financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

um montante para financiar o prémio à 
cooperação local inovadora previsto no 
artigo 56.º.

Or. pt

Alteração 1742
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa dos Estados-Membros, pode 
ser dedicado um máximo de 4 % do 
montante total de cada programa de 
desenvolvimento rural às tarefas previstas 
no artigo 52.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], bem como aos custos 
relacionados com os trabalhos 
preparatórios de delimitação de zonas 
sujeitas a condicionantes naturais 
referidas no artigo 33.º, n.º 3.

No caso dos programas de 
desenvolvimento rural que abrangem 
ambos os tipos de regiões elegíveis em 
regiões menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas e as ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93, e nas outras regiões, a taxa 
de contribuição do FEADER no que se 
refere à assistência técnica referida no 
artigo 65.º, n.º 3, pode ser determinada 
tendo em conta o tipo predominante de 
regiões, com base no seu número, no 
programa.

Or. en

Alteração 1743
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa dos Estados-Membros, pode 
ser dedicado um máximo de 4 % do 
montante total de cada programa de 
desenvolvimento rural às tarefas previstas 
no artigo 52.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], bem como aos custos 

Por iniciativa dos Estados-Membros, pode 
ser dedicado um máximo de 4 % do 
montante total de cada programa de 
desenvolvimento rural às tarefas previstas 
no artigo 52.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], bem como aos custos 
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relacionados com os trabalhos 
preparatórios de delimitação de zonas 
sujeitas a condicionantes naturais referidas 
no artigo 33.º, n.º 3.

relacionados com os trabalhos 
preparatórios de delimitação de zonas 
sujeitas a condicionantes naturais e outras 
condicionantes específicas referidas no 
artigo 33.º.

Or. bg

Alteração 1744
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Dentro do limite dos 4 %, é reservado um 
montante para a criação e o funcionamento 
da rede rural nacional referida no 
artigo 55.º.

Dentro do limite dos 4 %, é reservado um 
montante para a criação e o funcionamento
da rede rural nacional referida no 
artigo 55.º, assim como para as atividades 
realizadas por outros intervenientes, 
relativas à preparação, gestão, 
acompanhamento, avaliação, informação, 
formação e controlo das intervenções dos 
programas.

Or. fr

Alteração 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aumentar a participação das partes 
interessadas na execução do 
desenvolvimento rural;

(a) Aumentar a participação de partes 
interessadas dos setores da agricultura e 
da silvicultura e outros atores das zonas 
rurais na execução do desenvolvimento 
rural;

Or. de
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Alteração 1746
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede europeia de desenvolvimento rural.
Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 91.º.

4. A Comissão é autorizada a estabelecer 
a estrutura organizacional e regras de 
funcionamento da rede europeia de 
desenvolvimento rural através de atos
delegados nos termos do artigo 90.º.

Or. de

Justificação

Não é uma decisão puramente técnica.

Alteração 1747
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 52 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, a estrutura organizacional e 
regras de funcionamento da rede europeia 
de desenvolvimento rural. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
delegados, a estrutura organizacional e 
regras de funcionamento da rede europeia 
de desenvolvimento rural.

Or. it

Alteração 1748
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º Suprimido
Rede PEI
1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada 
a prestar apoio à PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
referida no artigo 61.º. Esta rede permite 
a ligação em rede de grupos operacionais, 
serviços de aconselhamento e 
investigadores.
2. As tarefas da rede PEI são as 
seguintes:
(a) Prestação de um serviço de assistência 
e fornecimento de informações sobre a 
PEI aos principais intervenientes;
(b) Animação de debates a nível do 
programa, com vista a encorajar a criação 
de grupos operacionais;
(c) Exame e comunicação dos resultados 
da pesquisa e dos conhecimentos úteis 
para a PEI;
(d) Recolha, consolidação e divulgação de 
boas práticas em matéria de inovação;
(e) Organização de conferências e sessões 
de trabalho e divulgação de informações 
no domínio da PEI.
3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede PEI. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Or. de
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Alteração 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º Suprimido
Rede PEI
1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada 
a prestar apoio à PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
referida no artigo 61.º. Esta rede permite 
a ligação em rede de grupos operacionais, 
serviços de aconselhamento e 
investigadores.
2. As tarefas da rede PEI são as 
seguintes:
(a) Prestação de um serviço de assistência 
e fornecimento de informações sobre a 
PEI aos principais intervenientes;
(b) Animação de debates a nível do 
programa, com vista a encorajar a criação 
de grupos operacionais;
(c) Exame e comunicação dos resultados 
da pesquisa e dos conhecimentos úteis 
para a PEI;
(d) Recolha, consolidação e divulgação de 
boas práticas em matéria de inovação;
(e) Organização de conferências e sessões 
de trabalho e divulgação de informações 
no domínio da PEI.
3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede PEI. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Or. ro
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Alteração 1750
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada 
a prestar apoio à PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
referida no artigo 61.º. Esta rede permite 
a ligação em rede de grupos operacionais, 
serviços de aconselhamento e 
investigadores.

Suprimido

Or. en

Alteração 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a 
prestar apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento e investigadores.

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a 
prestar apoio à PEI para a produção, 
viabilidade económica e sustentabilidade 
agrícolas referida no artigo 61.º. Esta rede 
permite a ligação em rede de grupos 
operacionais, serviços de aconselhamento e 
investigadores.

Or. fr

Alteração 1752
Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a 
prestar apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento e investigadores.

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a 
prestar apoio à PEI para a viabilidade 
económica das explorações agrícolas e a 
sustentabilidade agrícola referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento e investigadores.

Or. fr

Alteração 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a 
prestar apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento e investigadores.

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a 
prestar apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais no espaço 
rural, grupos de produtores, serviços de 
aconselhamento agrícola e investigadores.

Or. de

Alteração 1754
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a 
prestar apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento e investigadores.

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a 
prestar apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento, ONG e investigadores.

Or. en

Alteração 1755
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As tarefas da rede PEI são as 
seguintes:

Suprimido

(a) Prestação de um serviço de assistência 
e fornecimento de informações sobre a 
PEI aos principais intervenientes;
(b) Animação de debates a nível do 
programa, com vista a encorajar a criação 
de grupos operacionais;
(c) Exame e comunicação dos resultados 
da pesquisa e dos conhecimentos úteis 
para a PEI;
(d) Recolha, consolidação e divulgação de 
boas práticas em matéria de inovação;
(e) Organização de conferências e sessões 
de trabalho e divulgação de informações 
no domínio da PEI.

Or. en

Alteração 1756
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Prestação de um serviço de assistência 
e fornecimento de informações sobre a 
PEI aos principais intervenientes;

Suprimido

Or. en

Alteração 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Prestação de um serviço de assistência e 
fornecimento de informações sobre a PEI 
aos principais intervenientes;

(a) Prestação de um serviço de assistência e 
fornecimento de informações sobre a PEI 
aos principais intervenientes,
especialmente os produtores primários e 
os seus atores na cadeia a montante e a 
jusante;

Or. de

Alteração 1758
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Animação de debates a nível do 
programa, com vista a encorajar a criação 
de grupos operacionais;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Animação de debates a nível do 
programa, com vista a encorajar a criação 
de grupos operacionais;

(b) Animação de debates a nível do 
programa e da transposição, com vista a 
encorajar a criação de grupos operacionais 
locais;

Or. de

Alteração 1760
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Exame e comunicação dos resultados 
da pesquisa e dos conhecimentos úteis 
para a PEI;

Suprimido

Or. en

Alteração 1761
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Recolha, consolidação e divulgação de 
boas práticas em matéria de inovação;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Recolha, consolidação e divulgação de 
boas práticas em matéria de inovação;

(d) Recolha, consolidação e divulgação de 
conhecimentos científicos e novas
tecnologias em matéria de inovação;

Or. de

Alteração 1763
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Recolha, consolidação e divulgação de 
boas práticas em matéria de inovação;

(d) Recolha, consolidação e divulgação de 
boas práticas em matéria de inovação e 
intercâmbio de conhecimentos;

Or. en

Alteração 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea d–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d–A) Estabelecer um diálogo entre os 
agricultores e a comunidade científica;
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Or. en

Alteração 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Organização de conferências e sessões 
de trabalho e divulgação de informações 
no domínio da PEI.

Suprimido

Or. de

Alteração 1766
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Organização de conferências e sessões 
de trabalho e divulgação de informações 
no domínio da PEI.

Suprimido

Or. en

Alteração 1767
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 

Suprimido
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organizacional e regras de funcionamento 
da rede PEI. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Or. en

Alteração 1768
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede PEI. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo
91.º.

3. A Comissão é autorizada a estabelecer 
a estrutura organizacional e regras de 
funcionamento da rede PEI através de atos
delegados nos termos do artigo 90.º. 

Or. de

Justificação

Não é uma decisão puramente técnica.

Alteração 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 53 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, a estrutura organizacional e 
regras de funcionamento da rede PEI. Tais 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 

3. A Comissão estabelece, por meio de atos 
delegados, a estrutura organizacional e 
regras de funcionamento da rede PEI.
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exame referido no artigo 91.º.

Or. it

Alteração 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º Suprimido
Rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural
1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, uma rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural para 
apoiar na avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural. Esta rede permite 
ligar em rede os intervenientes na 
avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural.
2. O objetivo da rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural 
consiste em facilitar o intercâmbio de 
competências e de boas práticas em 
matéria de metodologias de avaliação, 
desenvolver métodos e instrumentos de 
avaliação e prestar apoio nos processos de 
avaliação e na recolha e gestão de dados.
3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

Or. es
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Justificação

A avaliação do desenvolvimento rural deveria ser uma das tarefas da rede europeia de 
desenvolvimento rural, sem que fosse necessário criar uma rede específica de avaliação.

Alteração 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º Suprimido
Rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural
1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, uma rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural para 
apoiar na avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural. Esta rede permite 
ligar em rede os intervenientes na 
avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural.
2. O objetivo da rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural 
consiste em facilitar o intercâmbio de 
competências e de boas práticas em 
matéria de metodologias de avaliação, 
desenvolver métodos e instrumentos de 
avaliação e prestar apoio nos processos de 
avaliação e na recolha e gestão de dados.
3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

Or. es
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Justificação

A experiência do período de programação atual revela a necessidade de simplificar tanto 
quanto possível o número de redes. As funções da Rede Europeia de Avaliação poderiam 
incluir-se dentro das funções atribuídas à Rede Europeia de Desenvolvimento Rural 
enunciada no artigo 52.º, principalmente sendo um dos objetivos desta última melhoria da 
qualidade dos programas de desenvolvimento rural.

Alteração 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º Suprimido
Rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural
1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, uma rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural para 
apoiar na avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural. Esta rede permite 
ligar em rede os intervenientes na 
avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural.
2. O objetivo da rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural 
consiste em facilitar o intercâmbio de 
competências e de boas práticas em 
matéria de metodologias de avaliação, 
desenvolver métodos e instrumentos de 
avaliação e prestar apoio nos processos de 
avaliação e na recolha e gestão de dados.
3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.
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Or. es

Justificação

Simplificar o número de redes. Estas funções podem integrar-se na rede europeia de 
desenvolvimento rural enunciada no artigo 52.º.

Alteração 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º Suprimido
Rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural
1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, uma rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural para 
apoiar na avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural. Esta rede permite 
ligar em rede os intervenientes na 
avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural.
2. O objetivo da rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural 
consiste em facilitar o intercâmbio de 
competências e de boas práticas em 
matéria de metodologias de avaliação, 
desenvolver métodos e instrumentos de 
avaliação e prestar apoio nos processos de 
avaliação e na recolha e gestão de dados.
3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

Or. de
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Alteração 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º Suprimido
Rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural
1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, uma rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural para 
apoiar na avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural. Esta rede permite 
ligar em rede os intervenientes na 
avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural.
2. O objetivo da rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural 
consiste em facilitar o intercâmbio de 
competências e de boas práticas em 
matéria de metodologias de avaliação, 
desenvolver métodos e instrumentos de 
avaliação e prestar apoio nos processos de 
avaliação e na recolha e gestão de dados.

3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

Or. ro

Alteração 1775
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, uma rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural para 
apoiar na avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural. Esta rede permite 
ligar em rede os intervenientes na 
avaliação dos programas de 
desenvolvimento rural.

Suprimido

Or. en

Alteração 1776
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O objetivo da rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural 
consiste em facilitar o intercâmbio de 
competências e de boas práticas em 
matéria de metodologias de avaliação, 
desenvolver métodos e instrumentos de 
avaliação e prestar apoio nos processos de 
avaliação e na recolha e gestão de dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 1777
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão estabelece, por meio de Suprimido
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atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

Or. en

Alteração 1778
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, a estrutura 
organizacional e regras de funcionamento 
da rede europeia de avaliação do 
desenvolvimento rural. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

3. A Comissão é autorizada a estabelecer 
a estrutura organizacional e regras de 
funcionamento da rede europeia de 
avaliação do desenvolvimento rural através 
de atos delegados nos termos do artigo
90.º.

Or. de

Justificação

Não é uma decisão puramente técnica.

Alteração 1779
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fomentar a inovação no domínio da 
agricultura.

(d) Fomentar a inovação no domínio da 
agricultura e das florestas.
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Or. bg

Alteração 1780
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fomentar a inovação no domínio da 
agricultura.

(d) Fomentar a inovação no domínio da 
agricultura e da silvicultura.

Or. de

Alteração 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) A preparação e execução de um plano 
de ação que contenha pelo menos os 
seguintes elementos:

(b) A preparação e execução de um plano 
de ação que pode conter os seguintes 
elementos:

Or. fr

Alteração 1782
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) A preparação e execução de um plano 
de ação que contenha pelo menos os 
seguintes elementos:

(b) A preparação e execução de um plano 
de ação que pode conter os seguintes 
elementos:

Or. en
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Alteração 1783
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o apoio à monitorização, em especial 
através da recolha e partilha de 
informações de retorno, recomendações e 
análises pertinentes, nomeadamente 
formuladas pelos comités de 
monitorização referidos no artigo 41.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012]. A rede 
rural nacional apoiará igualmente os 
grupos de ação local no respeitante à 
monitorização e avaliação das estratégias 
de desenvolvimento local;

Suprimido

Or. en

Alteração 1784
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o apoio à monitorização, em especial 
através da recolha e partilha de 
informações de retorno, recomendações e 
análises pertinentes, nomeadamente 
formuladas pelos comités de monitorização 
referidos no artigo 41.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012]. A rede rural 
nacional apoiará igualmente os grupos de 
ação local no respeitante à monitorização 
e avaliação das estratégias de 
desenvolvimento local;

iii) o apoio à monitorização, em especial 
através da recolha e partilha de 
informações de retorno, recomendações e 
análises pertinentes, nomeadamente 
formuladas pelos comités de monitorização 
referidos no artigo 41.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012].

Or. en
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Alteração 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o apoio à monitorização, em especial 
através da recolha e partilha de 
informações de retorno, recomendações e 
análises pertinentes, nomeadamente 
formuladas pelos comités de monitorização 
referidos no artigo 41.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012]. A rede rural 
nacional apoiará igualmente os grupos de 
ação local no respeitante à monitorização 
e avaliação das estratégias de 
desenvolvimento local;

iii) o apoio à monitorização, em especial 
através da recolha e partilha de 
informações de retorno, recomendações e 
análises pertinentes, nomeadamente 
formuladas pelos comités de monitorização 
referidos no artigo 41.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012].

Or. ro

Alteração 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) as atividades de formação destinadas 
aos organismos responsáveis pela 
execução dos programas e aos grupos de 
ação local em vias de constituição;

Suprimido

Or. ro

Alteração 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea v)
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Texto da Comissão Alteração

v) a recolha de exemplos de projetos que
abrangem todas as prioridades dos 
programas de desenvolvimento rural;

Suprimido

Or. ro

Alteração 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) os estudos e análises em curso; Suprimido

Or. ro

Alteração 1789
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) as atividades de ligação em rede 
destinadas aos grupos de ação local e, em 
especial, assistência técnica à cooperação 
interterritorial e transnacional, facilitação 
da cooperação entre os grupos de ação 
local e procura de parceiros para a 
medida referida no artigo 36.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) atividades de ligação em rede 
destinadas aos grupos de ação local e, em 
especial, assistência técnica à cooperação 
interterritorial e transnacional, facilitação 
da cooperação entre os grupos de ação 
local e procura de parceiros para a 
medida referida no artigo 36.º;

Suprimido

Or. ro

Alteração 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea b) – subalínea vii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii–A) um plano para incentivar a criação 
de balcões únicos (one stop shops) locais, 
na forma digital ou física, a fim de 
disponibilizar localmente informações 
respeitantes a programas de 
desenvolvimento rural e restantes 
programas do Fundo QEC aos potenciais 
beneficiários,

Or. en

Alteração 1792
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A criação de um comité de pré-seleção 
constituído por peritos independentes e 

Suprimido
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para o processo de pré-seleção das 
candidaturas ao prémio que recompensa a 
cooperação local inovadora referido no 
artigo 58.º, n.º 2.

Or. bg

Alteração 1793
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras relativas à criação e ao 
funcionamento das redes rurais nacionais.
Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 91.º.

4. A Comissão é autorizada a estabelecer 
regras relativas à criação e ao 
funcionamento das redes rurais nacionais
através de atos delegados nos termos do 
artigo 90.º.

Or. de

Justificação

Não é uma decisão puramente técnica.

Alteração 1794
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em conformidade com o artigo 70.º, 
os beneficiários podem solicitar ao 
organismo pagador competente o 
pagamento de um adiantamento, caso 
essa possibilidade esteja prevista no 
programa de desenvolvimento rural. O 
montante dos adiantamentos poderá 
chegar aos 50 % do apoio público relativo 
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aos custos operacionais e de animação.

Or. fr

Alteração 1795
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Prémio à cooperação local inovadora nas 
zonas rurais
Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição 
de um prémio aos projetos de cooperação 
em que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
Estados-Membros que desenvolvam um 
conceito local inovador.

Or. bg

Alteração 1796
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Prémio à cooperação local inovadora nas 
zonas rurais
Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição 
de um prémio aos projetos de cooperação 
em que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
Estados-Membros que desenvolvam um 
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conceito local inovador.

Or. en

Alteração 1797
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Prémio à cooperação local inovadora nas 
zonas rurais
Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição 
de um prémio aos projetos de cooperação 
em que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
Estados-Membros que desenvolvam um 
conceito local inovador.

Or. de

Alteração 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Prémio à cooperação local inovadora nas 
zonas rurais
Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição 
de um prémio aos projetos de cooperação 
em que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
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Estados-Membros que desenvolvam um 
conceito local inovador.

Or. it

Alteração 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Prémio à cooperação local inovadora nas 
zonas rurais
Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição 
de um prémio aos projetos de cooperação 
em que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
Estados-Membros que desenvolvam um 
conceito local inovador.

Or. fr

Alteração 1800
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Prémio à cooperação local inovadora nas 
zonas rurais
Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição 
de um prémio aos projetos de cooperação 
em que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
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Estados-Membros que desenvolvam um 
conceito local inovador.

Or. en

Alteração 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Prémio à cooperação local inovadora nas 
zonas rurais
Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição 
de um prémio aos projetos de cooperação 
em que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
Estados-Membros que desenvolvam um 
conceito local inovador.

Or. ro

Alteração 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição 
de um prémio aos projetos de cooperação 
em que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
Estados-Membros que desenvolvam um 
conceito local inovador.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição de 
um prémio aos projetos de cooperação em 
que participem, pelo menos, duas 
entidades estabelecidas em diferentes 
Estados-Membros que desenvolvam um 
conceito local inovador.

Os fundos referidos no artigo 51.º, n.º 2, 
são utilizados para financiar a atribuição de 
um prémio aos projetos de cooperação em 
que participem, pelo menos, duas regiões 
em áreas rurais em diferentes 
Estados-Membros que tentem formar e 
implementar uma parceria inovadora com 
a UE. Esta parceria deverá decorrer 
durante pelo menos um ano.

Or. de

Alteração 1804
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Convite à apresentação de propostas
1. A partir de 2015, o mais tardar, e a 
seguir anualmente, a Comissão publica 
convites à apresentação de propostas, com 
vista à atribuição do prémio referido no 
artigo 56.º. O último convite à 
apresentação de propostas é lançado, o 
mais tardar, em 2019.
2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
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transnacional.
3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram 
tendo em vista o projeto específico.

Or. bg

Alteração 1805
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Convite à apresentação de propostas
1. A partir de 2015, o mais tardar, e a 
seguir anualmente, a Comissão publica 
convites à apresentação de propostas, com 
vista à atribuição do prémio referido no 
artigo 56.º. O último convite à 
apresentação de propostas é lançado, o 
mais tardar, em 2019.
2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional.
3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram 
tendo em vista o projeto específico.

Or. en

Alteração 1806
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Convite à apresentação de propostas
1. A partir de 2015, o mais tardar, e a 
seguir anualmente, a Comissão publica 
convites à apresentação de propostas, com 
vista à atribuição do prémio referido no 
artigo 56.º. O último convite à 
apresentação de propostas é lançado, o 
mais tardar, em 2019.
2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional.
3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram 
tendo em vista o projeto específico.

Or. de

Alteração 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Convite à apresentação de propostas
1. A partir de 2015, o mais tardar, e a 
seguir anualmente, a Comissão publica 
convites à apresentação de propostas, com 
vista à atribuição do prémio referido no 
artigo 56.º. O último convite à 
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apresentação de propostas é lançado, o 
mais tardar, em 2019.
2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional.
3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram 
tendo em vista o projeto específico.

Or. it

Alteração 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Convite à apresentação de propostas
1. A partir de 2015, o mais tardar, e a 
seguir anualmente, a Comissão publica 
convites à apresentação de propostas, com 
vista à atribuição do prémio referido no 
artigo 56.º. O último convite à 
apresentação de propostas é lançado, o 
mais tardar, em 2019.
2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional.
3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram 
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tendo em vista o projeto específico.

Or. fr

Alteração 1809
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Convite à apresentação de propostas
1. A partir de 2015, o mais tardar, e a 
seguir anualmente, a Comissão publica 
convites à apresentação de propostas, com 
vista à atribuição do prémio referido no 
artigo 56.º. O último convite à 
apresentação de propostas é lançado, o 
mais tardar, em 2019.
2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional.
3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram 
tendo em vista o projeto específico.

Or. en

Alteração 1810
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 57
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Convite à apresentação de propostas
1. A partir de 2015, o mais tardar, e a 
seguir anualmente, a Comissão publica 
convites à apresentação de propostas, com 
vista à atribuição do prémio referido no 
artigo 56.º. O último convite à 
apresentação de propostas é lançado, o 
mais tardar, em 2019.
2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional.
3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram 
tendo em vista o projeto específico.

Or. en

Alteração 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Convite à apresentação de propostas
1. A partir de 2015, o mais tardar, e a 
seguir anualmente, a Comissão publica 
convites à apresentação de propostas, com 
vista à atribuição do prémio referido no 
artigo 56.º. O último convite à 
apresentação de propostas é lançado, o 
mais tardar, em 2019.
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2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional.
3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram 
tendo em vista o projeto específico.

Or. ro

Alteração 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional.

2. O convite à apresentação de propostas 
indica um tema para as propostas 
relacionado com uma das prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. O tema deve também prestar-se a 
execução no âmbito da cooperação 
transnacional. Dada a discriminação que 
afeta a mulher no meio rural, as suas 
contribuições invisíveis para os 
rendimentos e o bem-estar, a sua 
importância no que se refere a manter a 
população no meio e a necessidade de 
consciencializar toda a sociedade para 
este facto, o tema escolhido no primeiro 
ano de concessão do prémio foi a 
promoção da coesão e da igualdade entre 
homens e mulheres no meio rural. 

Or. es
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Alteração 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
entidades individuais que colaboram tendo 
em vista o projeto específico.

3. O convite à apresentação de propostas é 
aberto aos grupos de ação local e às 
representações regionais que colaboram 
tendo em vista a parceria inovadora com a 
UE.

Or. de

Alteração 1814
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de seleção
1. As candidaturas ao prémio são 
apresentadas pelos requerentes em todos 
os Estados-Membros às respetivas redes 
rurais nacionais, que são responsáveis 
pela pré-seleção das candidaturas.
2. As redes rurais nacionais instituem, 
entre os seus membros, um comité de 
pré-seleção constituído por peritos 
independentes com vista à pré-seleção das 
candidaturas. Essa pré-seleção é efetuada 
com base em critérios de exclusão, seleção 
e atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas. Cada rede 
rural nacional pré-seleciona no máximo 
dez candidaturas, que comunica à 
Comissão.
3. A Comissão é responsável pela seleção 
de cinquenta projetos vencedores entre as 
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candidaturas pré-selecionadas em todos 
os Estados-Membros. A Comissão cria um 
grupo diretor ad-hoc constituído por 
peritos independentes. Este grupo diretor 
seleciona as candidaturas vencedoras com 
base em critérios de exclusão, seleção e 
atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas.
4. A Comissão aprova, por meio de um ato 
de execução, a lista dos projetos aos quais 
é atribuído o prémio.

Or. bg

Alteração 1815
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de seleção
1. As candidaturas ao prémio são 
apresentadas pelos requerentes em todos 
os Estados-Membros às respetivas redes 
rurais nacionais, que são responsáveis 
pela pré-seleção das candidaturas.
2. As redes rurais nacionais instituem, 
entre os seus membros, um comité de pré-
seleção constituído por peritos 
independentes com vista à pré-seleção das 
candidaturas. Essa pré-seleção é efetuada 
com base em critérios de exclusão, seleção 
e atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas. Cada rede 
rural nacional pré-seleciona no máximo 
dez candidaturas, que comunica à 
Comissão.
3. A Comissão é responsável pela seleção 
de cinquenta projetos vencedores entre as 
candidaturas pré-selecionadas em todos 
os Estados-Membros. A Comissão cria um 
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grupo diretor ad-hoc constituído por 
peritos independentes. Este grupo diretor 
seleciona as candidaturas vencedoras com 
base em critérios de exclusão, seleção e 
atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas.
4. A Comissão aprova, por meio de um ato 
de execução, a lista dos projetos aos quais 
é atribuído o prémio.

Or. en

Alteração 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de seleção
1. As candidaturas ao prémio são 
apresentadas pelos requerentes em todos 
os Estados-Membros às respetivas redes 
rurais nacionais, que são responsáveis 
pela pré-seleção das candidaturas.
2. As redes rurais nacionais instituem, 
entre os seus membros, um comité de pré-
seleção constituído por peritos 
independentes com vista à pré-seleção das 
candidaturas. Essa pré-seleção é efetuada 
com base em critérios de exclusão, seleção 
e atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas. Cada rede 
rural nacional pré-seleciona no máximo 
dez candidaturas, que comunica à 
Comissão.
3. A Comissão é responsável pela seleção 
de cinquenta projetos vencedores entre as 
candidaturas pré-selecionadas em todos 
os Estados-Membros. A Comissão cria um 
grupo diretor ad-hoc constituído por 
peritos independentes. Este grupo diretor 
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seleciona as candidaturas vencedoras com 
base em critérios de exclusão, seleção e 
atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas.
4. A Comissão aprova, por meio de um ato 
de execução, a lista dos projetos aos quais 
é atribuído o prémio.

Or. de

Alteração 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de seleção
1. As candidaturas ao prémio são 
apresentadas pelos requerentes em todos 
os Estados-Membros às respetivas redes 
rurais nacionais, que são responsáveis 
pela pré-seleção das candidaturas.
2. As redes rurais nacionais instituem, 
entre os seus membros, um comité de pré-
seleção constituído por peritos 
independentes com vista à pré-seleção das 
candidaturas. Essa pré-seleção é efetuada 
com base em critérios de exclusão, seleção 
e atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas. Cada rede 
rural nacional pré-seleções no máximo 
dez candidaturas, que comunica à 
Comissão.
3. A Comissão é responsável pela seleção 
de cinquenta projetos vencedores entre as 
candidaturas pré-selecionadas em todos 
os Estados-Membros. A Comissão cria um 
grupo diretor ad-hoc constituído por 
peritos independentes. Este grupo diretor 
seleciona as candidaturas vencedoras com 
base em critérios de exclusão, seleção e 
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atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas.
4. A Comissão aprova, por meio de um ato 
de execução, a lista dos projetos aos quais 
é atribuído o prémio.

Or. it

Alteração 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de seleção
1. As candidaturas ao prémio são 
apresentadas pelos requerentes em todos 
os Estados-Membros às respetivas redes 
rurais nacionais, que são responsáveis 
pela pré-seleção das candidaturas.
2. As redes rurais nacionais instituem, 
entre os seus membros, um comité de pré-
seleção constituído por peritos 
independentes com vista à pré-seleção das 
candidaturas. Essa pré-seleção é efetuada 
com base em critérios de exclusão, seleção 
e atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas. Cada rede 
rural nacional pré-seleciona no máximo 
dez candidaturas, que comunica à 
Comissão.
3. A Comissão é responsável pela seleção 
de cinquenta projetos vencedores entre as 
candidaturas pré-selecionadas em todos 
os Estados-Membros. A Comissão cria um 
grupo diretor ad-hoc constituído por 
peritos independentes. Este grupo diretor 
seleciona as candidaturas vencedoras com 
base em critérios de exclusão, seleção e 
atribuição definidos no convite à 
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apresentação de propostas.
4. A Comissão aprova, por meio de um ato 
de execução, a lista dos projetos aos quais 
é atribuído o prémio.

Or. fr

Alteração 1819
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de seleção
1. As candidaturas ao prémio são 
apresentadas pelos requerentes em todos 
os Estados-Membros às respetivas redes 
rurais nacionais, que são responsáveis 
pela pré-seleção das candidaturas.
2. As redes rurais nacionais instituem, 
entre os seus membros, um comité de pré-
seleção constituído por peritos 
independentes com vista à pré-seleção das 
candidaturas. Essa pré-seleção é efetuada 
com base em critérios de exclusão, seleção 
e atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas. Cada rede 
rural nacional pré-seleciona no máximo 
dez candidaturas, que comunica à 
Comissão.
3. A Comissão é responsável pela seleção 
de cinquenta projetos vencedores entre as 
candidaturas pré-selecionadas em todos 
os Estados-Membros. A Comissão cria um 
grupo diretor ad-hoc constituído por 
peritos independentes. Este grupo diretor 
seleciona as candidaturas vencedoras com 
base em critérios de exclusão, seleção e 
atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas.



AM\909515PT.doc 49/171 PE494.481v01-00

PT

4. A Comissão aprova, por meio de um ato 
de execução, a lista dos projetos aos quais 
é atribuído o prémio.

Or. en

Alteração 1820
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de seleção
1. As candidaturas ao prémio são 
apresentadas pelos requerentes em todos 
os Estados-Membros às respetivas redes 
rurais nacionais, que são responsáveis 
pela pré-seleção das candidaturas.
2. As redes rurais nacionais instituem, 
entre os seus membros, um comité de pré-
seleção constituído por peritos 
independentes com vista à pré-seleção das 
candidaturas. Essa pré-seleção é efetuada 
com base em critérios de exclusão, seleção 
e atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas. Cada rede 
rural nacional pré-seleciona no máximo 
dez candidaturas, que comunica à 
Comissão.
3. A Comissão é responsável pela seleção 
de cinquenta projetos vencedores entre as 
candidaturas pré-selecionadas em todos 
os Estados-Membros. A Comissão cria um 
grupo diretor ad-hoc constituído por 
peritos independentes. Este grupo diretor 
seleciona as candidaturas vencedoras com 
base em critérios de exclusão, seleção e 
atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas.
4. A Comissão aprova, por meio de um ato 
de execução, a lista dos projetos aos quais 
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é atribuído o prémio.

Or. en

Alteração 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de seleção
1. As candidaturas ao prémio são 
apresentadas pelos requerentes em todos 
os Estados-Membros às respetivas redes 
rurais nacionais, que são responsáveis 
pela pré-seleção das candidaturas.
2. As redes rurais nacionais instituem, 
entre os seus membros, um comité de pré-
seleção constituído por peritos 
independentes com vista à pré-seleção das 
candidaturas. Essa pré-seleção é efetuada 
com base em critérios de exclusão, seleção 
e atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas. Cada rede 
rural nacional pré-seleciona no máximo 
dez candidaturas, que comunica à 
Comissão.
3. A Comissão é responsável pela seleção 
de cinquenta projetos vencedores entre as 
candidaturas pré-selecionadas em todos 
os Estados-Membros. A Comissão cria um 
grupo diretor ad-hoc constituído por 
peritos independentes. Este grupo diretor 
seleciona as candidaturas vencedoras com 
base em critérios de exclusão, seleção e 
atribuição definidos no convite à 
apresentação de propostas.
4. A Comissão aprova, por meio de um ato 
de execução, a lista dos projetos aos quais 
é atribuído o prémio.
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Or. ro

Alteração 1822
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Prémio pecuniário – condições e 
pagamento
1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.
2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.
3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 
conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
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à verificação da conclusão do projeto.

Or. bg

Alteração 1823
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Prémio pecuniário – condições e 
pagamento
1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.
2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.
3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 



AM\909515PT.doc 53/171 PE494.481v01-00

PT

conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
à verificação da conclusão do projeto.

Or. en

Alteração 1824
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Prémio pecuniário – condições e 
pagamento
1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.
2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.
3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
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do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 
conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
à verificação da conclusão do projeto.

Or. de

Alteração 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Prémio pecuniário – condições e 
pagamento
1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.
2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.
3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
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(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 
conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
à verificação da conclusão do projeto.

Or. it

Alteração 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Prémio pecuniário – condições e 
pagamento
1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.
2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.
3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
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conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 
conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
à verificação da conclusão do projeto.

Or. fr

Alteração 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Prémio pecuniário – condições e 
pagamento
1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.
2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.
3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
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correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 
conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
à verificação da conclusão do projeto.

Or. en

Alteração 1828
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Prémio pecuniário – condições e 
pagamento
1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.
2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.
3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
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depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 
conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
à verificação da conclusão do projeto.

Or. en

Alteração 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Prémio pecuniário – condições e 
pagamento
1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.
2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.
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3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 
conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
à verificação da conclusão do projeto.

Or. ro

Alteração 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 59 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para que os projetos possam beneficiar 
do prémio, o prazo para a sua conclusão 
não pode exceder dois anos a contar da 
data de adoção do ato de execução pelo 
qual o prémio é atribuído. O prazo de 
realização do projeto é definido na 
candidatura.

Suprimido

Or. it

Alteração 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 59 - n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O prémio é concedido sob a forma de 
um montante único. Esse montante é 
determinado pela Comissão, por meio de 
atos de execução, em função dos critérios 
definidos no convite à apresentação de 
propostas e atendendo aos custos 
estimados de realização do projeto 
indicados na candidatura. O montante 
máximo do prémio por projeto não excede 
os 100 000 EUR.

Suprimido

Or. it

Alteração 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 59 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros efetuam o 
pagamento do prémio aos vencedores 
depois de terem verificado que o projeto 
foi concluído. As despesas 
correspondentes são reembolsadas pela 
União aos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no título IV, 
capítulo II, secção 4, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os Estados-Membros 
podem decidir pagar parte ou a totalidade 
do montante do prémio aos candidatos 
vencedores antes de ter verificado a 
conclusão do projeto, assumindo, nesse 
caso, a responsabilidade das despesas até 
à verificação da conclusão do projeto.

Suprimido

Or. it

Alteração 1833
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Regras relativas ao procedimento, aos 
calendários e à criação do grupo diretor
A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no artigo 
58.º, n.º 3. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Or. bg

Alteração 1834
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Regras relativas ao procedimento, aos 
calendários e à criação do grupo diretor
A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no 
artigo 58.º, n.º 3. Tais atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.
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Or. en

Alteração 1835
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Regras relativas ao procedimento, aos 
calendários e à criação do grupo diretor
A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no artigo 
58.º, n.º 3. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Or. de

Alteração 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Regras relativas ao procedimento, aos 
calendários e à criação do grupo diretor
A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no artigo 
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58.º, n.º 3. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Or. it

Alteração 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Regras relativas ao procedimento, aos 
calendários e à criação do grupo diretor
A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no 
artigo 58.º, n.º 3. Tais atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

Or. fr

Alteração 1838
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Regras relativas ao procedimento, aos 
calendários e à criação do grupo diretor
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A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no 
artigo 58.º, n.º 3. Tais atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

Or. en

Alteração 1839
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Regras relativas ao procedimento, aos 
calendários e à criação do grupo diretor
A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no 
artigo 58.º, n.º 3. Tais atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

Or. en

Alteração 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 60
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Regras relativas ao procedimento, aos 
calendários e à criação do grupo diretor
A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no artigo 
58.º, n.º 3. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Or. ro

Alteração 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 60 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no artigo 
58.º, n.º 3. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Suprimido

Or. it

Alteração 1842
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, disposições pormenorizadas 
referentes ao procedimento e calendários 
para a seleção dos projetos e às regras 
relativas à criação do grupo diretor de 
peritos independentes referido no artigo 
58.º, n.º 3. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 91.º.

A Comissão é autorizada a estabelecer 
disposições pormenorizadas referentes ao 
procedimento e calendários para a seleção 
dos projetos e às regras relativas à criação 
do grupo diretor de peritos independentes 
referido no artigo 58.º, n.º 3, através de 
atos delegados nos termos do artigo 90.º.

Or. de

Justificação

Não é uma decisão puramente técnica.

Alteração 1843
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Título IV

Texto da Comissão Alteração

PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas

PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas e silvícolas

Or. en

Alteração 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Título IV

Texto da Comissão Alteração

PEI para a produtividade e PEI para a produção e a viabilidade 
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sustentabilidade agrícolas económica no âmbito de uma agricultura 
sustentável

Or. fr

Alteração 1845
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Título IV

Texto da Comissão Alteração

PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas

PEI para a viabilidade económica das 
explorações agrícolas e a sustentabilidade 
agrícola

Or. fr

Alteração 1846
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas:

1. A PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas e florestais:

Or. en

Alteração 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas:

1. A PEI para a produção e a viabilidade 
económica no âmbito de uma agricultura 
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sustentável:

Or. fr

Alteração 1848
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas:

1. A PEI para a viabilidade económica das 
explorações agrícolas e a sustentabilidade 
agrícola:

Or. fr

Alteração 1849
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente,
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
competitivo e resistente, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

Or. en

Alteração 1850
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola competitivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

Or. en

Justificação

A melhoria da competitividade da agricultura europeia e o aumento sustentável da respetiva 
produtividade foram reconhecidos como objetivos primordiais da nova política agrícola 
comum. Nestes termos, estas premissas devem ser reconhecidas como fazendo parte das 
metas da Parceria Europeia de Inovação para a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas. A inclusão destes objetivos facilitará a criação de grupos operacionais mais 
eficientes e mais bem direcionados com o objetivo específico de identificar medidas que visem 
aumentar a produtividade e melhorar a competitividade.

Alteração 1851
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola e silvícola
produtivo, que utilize os recursos de forma 
eficiente, com um nível baixo de emissões, 
menos prejudicial para o clima e resistente 
às alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura e a 
silvicultura dependem;

Or. en

Alteração 1852
Ulrike Rodust
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Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola e silvícola
produtivo, que utilize os recursos de forma 
eficiente, com um nível baixo de emissões, 
menos prejudicial para o clima e resistente 
às alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura e a 
silvicultura dependem;

Or. de

Alteração 1853
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola e florestal
produtivo, que utilize os recursos de forma 
eficiente, com um nível baixo de emissões, 
menos prejudicial para o clima e resistente 
às alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura e as 
florestas dependem;

Or. fr

Alteração 1854
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente e 
poupe energia, com um nível baixo de 
emissões, menos prejudicial para o clima e 
resistente às alterações climáticas, que 
funcione em harmonia com os recursos 
naturais essenciais de que a agricultura 
depende;

Or. en

Alteração 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola competitivo 
e produtivo, que utilize os recursos de 
forma eficiente, com um nível baixo de 
emissões, menos prejudicial para o clima e 
resistente às alterações climáticas, que 
funcione em harmonia com os recursos 
naturais essenciais de que a agricultura 
depende;

Or. en

Alteração 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente,
com um nível baixo de emissões, menos 

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente e 
faça um uso intensivo do conhecimento,
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prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia e em plena comunhão com os 
recursos naturais essenciais de que a 
agricultura depende;

Or. en

Justificação

Um melhor aproveitamento dos recursos naturais pode, ao longo do tempo, contribuir para a 
redução dos custos dos agricultores.

Alteração 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, 
respeitador dos animais, menos prejudicial 
para o clima e resistente às alterações 
climáticas, que funcione em harmonia com 
os recursos naturais essenciais de que a 
agricultura depende;

Or. en

Alteração 1858
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribui para garantir um 
abastecimento seguro e estável de 
alimentos para consumo humano e para os 

(b) Contribui para aumentar a 
produtividade e eficiência da agricultura 
europeia de forma sustentável e garantir 
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animais e de biomateriais, tanto já 
existentes como novos;

um abastecimento seguro e estável de 
alimentos para consumo humano e para os 
animais e de biomateriais, tanto já 
existentes como novos;

Or. en

Alteração 1859
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribui para garantir um 
abastecimento seguro e estável de 
alimentos para consumo humano e para os 
animais e de biomateriais, tanto já 
existentes como novos;

(b) Contribui para aumentar a 
produtividade da agricultura europeia de 
forma sustentável e garantir um 
abastecimento seguro e estável de 
alimentos para consumo humano e para os 
animais e de biomateriais, tanto já 
existentes como novos;

Or. en

Justificação

A melhoria da competitividade da agricultura europeia e o aumento sustentável da respetiva 
produtividade foram reconhecidos como objetivos primordiais da nova política agrícola 
comum. Nestes termos, estas premissas devem ser reconhecidas como fazendo parte das 
metas da Parceria Europeia de Inovação para a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas. A inclusão destes objetivos facilitará a criação de grupos operacionais mais 
eficientes e mais bem direcionados com o objetivo específico de identificar medidas que visem 
aumentar a produtividade e melhorar a competitividade.

Alteração 1860
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribui para garantir um (b) Contribui para aumentar a 
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abastecimento seguro e estável de 
alimentos para consumo humano e para os 
animais e de biomateriais, tanto já 
existentes como novos;

produtividade da agricultura europeia de 
forma sustentável e garantir um 
abastecimento seguro e estável de 
alimentos para consumo humano e para os 
animais e de biomateriais, tanto já 
existentes como novos;

Or. en

Alteração 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribui para garantir um 
abastecimento seguro e estável de 
alimentos para consumo humano e para os 
animais e de biomateriais, tanto já 
existentes como novos;

(b) Contribui para aumentar a 
produtividade da agricultura europeia de 
forma sustentável e garantir um 
abastecimento seguro e estável de 
alimentos para consumo humano e para os 
animais e de biomateriais, tanto já 
existentes como novos;

Or. en

Alteração 1862
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhora os processos destinados à 
conservação do ambiente e à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

(c) Melhora os processos destinados à 
conservação do ambiente, à promoção de 
sistemas de produção agroecológica e à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas;

Or. en
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Alteração 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhora os processos destinados à 
conservação do ambiente e à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

(c) Melhora os processos destinados à 
conservação do ambiente, incluindo a 
proteção e valorização das massas de 
água e da biodiversidade, à salvaguarda 
da funcionalidade do solo e reciclagem de 
nutrientes e à atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas;

Or. en

Alteração 1864
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os 
agricultores, as empresas e os serviços de 
aconselhamento.

(d) Constrói elos de ligação entre o 
«know-how» local, a investigação e a 
tecnologia de ponta e os agricultores, as 
comunidades rurais, as empresas e os 
serviços de aconselhamento.

Or. en

Alteração 1865
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os 
agricultores, as empresas e os serviços de 
aconselhamento.

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os 
agricultores, os gestores florestais, as 
empresas e os serviços de aconselhamento.

Or. en

Alteração 1866
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os
agricultores, as empresas e os serviços de 
aconselhamento.

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os 
agricultores e silvicultores, as empresas e 
os serviços de aconselhamento.

Or. de

Alteração 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os 
agricultores, as empresas e os serviços de 
aconselhamento.

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os 
agricultores, as empresas, as ONG e os 
serviços de aconselhamento.

Or. en

Justificação

Para que esta Parceria Europeia para a Inovação resulte, é fundamental que as organizações 
não governamentais tenham iguais condições de acesso e intervenção na rede. Não há, 
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portanto, qualquer razão para não as referir claramente no texto logo à partida.

Alteração 1868
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d–A) Incentivar o desenvolvimento de 
projetos-piloto;

Or. en

Alteração 1869
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d–B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d–B) Apoiar a instalação de jovens 
agricultores.

Or. en

Alteração 1870
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas procura 
concretizar os seus objetivos:

2. A PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas e florestais
procura concretizar os seus objetivos:

Or. en
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Alteração 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas procura 
concretizar os seus objetivos:

2. A PEI para a produção e a viabilidade 
económica no âmbito de uma agricultura 
sustentável procura concretizar os seus 
objetivos:

Or. fr

Alteração 1872
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas procura 
concretizar os seus objetivos:

2. A PEI para a viabilidade económica das 
explorações agrícolas e a sustentabilidade 
agrícola procura concretizar os seus 
objetivos:

Or. fr

Alteração 1873
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Criando valor acrescentado através de 
uma melhor relação entre a investigação e 
as práticas agrícolas e incentivando uma 
utilização mais generalizada das medidas 

(a) Criando valor acrescentado através de 
uma melhor relação entre a investigação e 
as práticas agrícolas, assim como
incentivando o desenvolvimento de 
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de inovação disponíveis; projetos-pilotos e uma utilização mais 
generalizada das medidas de inovação 
disponíveis;

Or. fr

Alteração 1874
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Criando valor acrescentado através de 
uma melhor relação entre a investigação e 
as práticas agrícolas e incentivando uma 
utilização mais generalizada das medidas 
de inovação disponíveis;

(a) Criando valor acrescentado através de 
uma melhor relação entre a investigação e 
as práticas agrícolas e incentivando o 
desenvolvimento de projetos-pilotos e uma 
utilização mais generalizada das medidas 
de inovação disponíveis;

Or. fr

Alteração 1875
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Criando valor acrescentado através de 
uma melhor relação entre a investigação e 
as práticas agrícolas e incentivando uma 
utilização mais generalizada das medidas 
de inovação disponíveis;

(a) Criando valor acrescentado através de 
uma melhor relação entre a investigação e 
as práticas agrícolas e incentivando uma 
utilização mais generalizada das medidas 
de inovação disponíveis através de uma 
abordagem participativa entre as partes 
interessadas;

Or. en
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Alteração 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c–A) Identificando os estrangulamentos 
de natureza regulamentar que criam 
obstáculos aos investimentos em 
inovação, investigação e desenvolvimento 
em conformidade com os princípios de 
melhor regulamentação e regulamentação 
inteligente conforme referido nas 
Comunicações da Comissão COM(2005) 
97 e COM(2010)543.

Or. en

Alteração 1877
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c–A) Identificando os estrangulamentos 
de natureza regulamentar que criam 
obstáculos aos investimentos em 
inovação, investigação e desenvolvimento 
em conformidade com os princípios de 
melhor regulamentação e regulamentação 
inteligente conforme referido nas 
Comunicações da Comissão COM(2005) 
97 e COM(2010)543.

Or. en

Justificação

A simplificação da legislação vigente e a criar foi considerada uma prioridade importante 
pela Comissão Europeia nas suas comunicações em matéria de melhor regulamentação e 
regulamentação inteligente. Os estrangulamentos de natureza regulamentar e a burocracia 
são alguns dos obstáculos à investigação e inovação enfrentados pela indústria, em especial 



AM\909515PT.doc 81/171 PE494.481v01-00

PT

no que se refere à colocação dos resultados produzidos pela investigação e desenvolvimento 
no mercado. A identificação e eliminação da burocracia para assegurar a disponibilização 
dos produtos mais recentes e inovadores no mercado logo que possível terá um efeito 
dinamizador nos investimentos em Investigação e Desenvolvimento e proporcionará aos 
agricultores ferramentas para a exploração agrícola melhores e mais eficientes.

Alteração 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Identificando as restrições 
regulamentares que criam obstáculos à 
inovação e ao investimento em 
investigação e desenvolvimento, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos na comunicação da 
Comissão COM (2005)97 sobre «Legislar 
melhor para o crescimento e o emprego 
na União Europeia» e COM (2010)543 
sobre uma «Regulamentação inteligente 
na União Europeia»

Or. es

Alteração 1879
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c–A) Facilitando a coordenação da 
investigação e inovação no mercado entre 
os intervenientes na cadeia alimentar 
(sementes, produtos fitossanitários, 
adubos, equipamento, TI, distribuidores, 
armazenagem, redução dos resíduos, 
entre outros) a fim de maximizar a 
produtividade agrícola e garantir a 
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eficiência dos recursos.

Or. en

Justificação

A coordenação da investigação e inovação entre os intervenientes na cadeia alimentar 
(sementes, adubos, produtos fitossanitários, equipamento, TI, distribuidores, armazenagem, 
operadores de redução dos resíduos, entre outros) é essencial ao desenvolvimento de 
melhores práticas e produtos para melhorar a eficiência e produtividade agrícolas. A 
Parceria Europeia de Inovação para a produtividade e a sustentabilidade agrícolas deve 
incorporar esta coordenação como um dos instrumentos de que dispõe para maximizar a 
produtividade agrícola e atingir a eficiência dos recursos.

Alteração 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d–A) Facilitando a coordenação da 
investigação e inovação no mercado entre 
os intervenientes na cadeia alimentar 
(sementes, produtos fitossanitários, 
adubos, equipamento, TI, distribuidores, 
armazenagem, redução dos resíduos, 
entre outros) a fim de maximizar a 
produtividade agrícola e garantir a 
eficiência dos recursos.

Or. en

Alteração 1881
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
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produtividade e sustentabilidade agrícolas 
através de apoio, em conformidade com o 
artigo 36.º, aos grupos operacionais da PEI 
referidos no artigo 62.º e à rede PEI 
prevista no artigo 53.º.

produtividade e sustentabilidade agrícolas 
e florestais através de apoio, em 
conformidade com o artigo 36.º, aos grupos 
operacionais da PEI referidos no artigo 62.º 
e à rede PEI prevista no artigo 53.º.

Or. en

Alteração 1882
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas
através de apoio, em conformidade com o 
artigo 36.º, aos grupos operacionais da PEI 
referidos no artigo 62.º e à rede PEI 
prevista no artigo 53.º.

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade da 
agricultura e silvicultura através de apoio, 
em conformidade com o artigo 36.º, aos 
grupos operacionais da PEI referidos no 
artigo 62.º e à rede PEI prevista no 
artigo 53.º.

Or. fr

Alteração 1883
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
através de apoio, em conformidade com o 
artigo 36.º, aos grupos operacionais da PEI 
referidos no artigo 62.º e à rede PEI 
prevista no artigo 53.º.

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
através de apoio, em conformidade com o 
artigo 36.º, aos grupos operacionais da PEI 
referidos no artigo 62.º.

Or. en
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Alteração 1884
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas
através de apoio, em conformidade com o 
artigo 36.º, aos grupos operacionais da PEI 
referidos no artigo 62.º e à rede PEI 
prevista no artigo 53.º.

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
viabilidade económica das explorações 
agrícolas produtividade e a 
sustentabilidade agrícola através de apoio, 
em conformidade com o artigo 36.º, aos 
grupos operacionais da PEI referidos no 
artigo 62.º e à rede PEI prevista no 
artigo 53.º.

Or. fr

Alteração 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas
através de apoio, em conformidade com o 
artigo 36.º, aos grupos operacionais da PEI 
referidos no artigo 62.º e à rede PEI 
prevista no artigo 53.º.

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
viabilidade económica e a sustentabilidade 
agrícola através de apoio, em 
conformidade com o artigo 36.º, aos grupos 
operacionais da PEI referidos no artigo 62.º 
e à rede PEI prevista no artigo 53.º.

Or. fr

Alteração 1886
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
através de apoio, em conformidade com o 
artigo 36.º, aos grupos operacionais da PEI 
referidos no artigo 62.º e à rede PEI 
prevista no artigo 53.º.

3. O FEADER contribui para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
através de apoio, em conformidade com o 
artigo 36.º, aos grupos operacionais da PEI 
referidos no artigo 62.º e à rede PEI 
prevista no artigo 53.º. Cabe aos 
Estados-Membros decidir em que medida 
vão utilizar a PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas no âmbito dos 
seus programas.

Or. de

Alteração 1887
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros, associações e 
redes de desenvolvimento rural, e 
empresas dos setores agrícola e alimentar.
A formação de um grupo operacional é 
determinada por consenso envolvendo as 
partes interessadas representativas do 
vasto espetro de interesses nos domínios 
do desenvolvimento rural e da 
investigação agrícola. Nenhuma parte 
interessada ou grupo de interessados 
representativo de um único grupo de 
interesses pode, por si só, criar grupos 
operacionais. 
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Or. en

Alteração 1888
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores individuais, 
organizações de produtores, parcerias da 
cadeia alimentar, investigadores, 
conselheiros e outras empresas dos setores 
agrícola e alimentar. Os grupos 
operacionais podem operar dentro das 
fronteiras de um Estado-Membro e ter 
membros em mais de um Estado-Membro 
e/ou em países terceiros.

Or. en

Alteração 1889
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 62 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, coletividades, 
gestores das terras e da irrigação, 
investigadores, conselheiros e empresas 
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dos setores agrícola e alimentar.

Or. it

Alteração 1890
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, proprietários 
florestais, investigadores, conselheiros e 
empresas dos setores agrícola e alimentar.

Or. en

Alteração 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros, ONG e 
empresas dos setores agrícola e alimentar.

Or. en

Alteração 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores (através das 
organizações profissionais 
representativas), investigadores, 
conselheiros e empresas dos setores 
agrícola e alimentar.

Or. es

Justificação

A participação dos agricultores nos grupos operativos da PEI deve ser estabelecida através 
dos seus representantes legais, ou seja, através das organizações profissionais agrícolas.

Alteração 1893
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 62 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e agro-alimentar

Or. it

Alteração 1894
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar. Cabe aos 
Estados-Membros decidir em que medida 
vão utilizar a PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas no âmbito dos 
seus programas.

Or. de

Alteração 1895
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os grupos operacionais da PEI 
estabelecem procedimentos internos que 
asseguram a transparência do seu 
funcionamento e evitam situações de 
conflito de interesses.

2. Os grupos operacionais da PEI 
estabelecem procedimentos internos que 
asseguram a transparência do seu 
funcionamento e evitam situações de 
conflito de interesses. A estrutura interna, 
os procedimentos e os processos de 
tomada de decisões dos grupos 
operacionais devem respeitar o princípio 
democrático, com base no qual todas as 
partes interessadas usufruem de 
oportunidades plenas de participar e 
contribuir para a tomada de decisões. As 
decisões devem ser objeto de um 
procedimento que vise a obtenção de um 
consenso. 

Or. en
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Alteração 1896
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1 – alínea b–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b–A) Uma referência aos esforços de 
investigação e inovação interdisciplinares 
no âmbito do programa de inovação 
europeu.

Or. en

Justificação

A PEI para a produtividade e sustentabilidade agrícolas não deve cingir-se exclusivamente 
ao domínio agroalimentar, devendo igualmente envidar esforços no sentido de estabelecer 
ligações e mecanismos de coordenação com outros setores para assegurar sinergias no 
quadro da iniciativa emblemática União da Inovação. Por conseguinte, há que prestar a 
devida atenção, no âmbito de cada grupo operacional, aos esforços de investigação e 
inovação em curso noutros setores com potencial relevância para a agricultura.

Alteração 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Executam as ações inovadoras por meio 
de medidas financiadas pelos programas de 
desenvolvimento rural.

(b) Executam as ações inovadoras por meio 
de medidas financiadas pelos programas de 
desenvolvimento rural através do 
cofinanciamento com outros programas 
nacionais ou europeus em matéria de 
inovação e mediante parcerias 
público-privadas.

Or. en
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Alteração 1898
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Executam as ações inovadoras por meio 
de medidas financiadas pelos programas de 
desenvolvimento rural.

(b) Executam as ações inovadoras por meio 
de medidas financiadas pelos programas de 
desenvolvimento rural e através de 
parcerias público-privadas.

Or. en

Justificação

Assiste-se atualmente a uma retração dos orçamentos tanto na União Europeia como em 
todos os Estados-Membros. Mais do que nunca, urge encontrar novos mecanismos de 
financiamento para que o futuro de projetos de investigação e inovação de vanguarda não 
fique comprometido. Neste sentido, a execução das atividades dos grupos operacionais no 
quadro da PEI deve ser financiada não só pelos habituais programas de desenvolvimento 
rural, mas também por meio de parcerias público-privadas a fim de assegurar uma agenda 
ambiciosa e um resultado satisfatório.

Alteração 1899
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Executam as ações inovadoras por meio 
de medidas financiadas pelos programas de 
desenvolvimento rural.

(b) Executam as ações inovadoras por meio 
de medidas financiadas pelos programas de 
desenvolvimento rural e/ou pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e 
outros programas de investigação da UE, 
facilitando a aplicação dos resultados de 
investigação (aplicados) adotados pelos 
agricultores.

Or. en
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Alteração 1900
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os grupos operacionais divulgam os 
resultados dos seus projetos, 
nomeadamente através da rede PEI.

3. Os grupos operacionais divulgam os 
resultados dos seus projetos, 
nomeadamente através da REDR.

Or. en

Alteração 1901
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os grupos operacionais divulgam os 
resultados dos seus projetos, 
nomeadamente através da rede PEI.

3. Os grupos operacionais divulgam os 
resultados dos seus projetos, 
nomeadamente através da rede PEI e dos 
sistemas de aconselhamento agrícola.

Or. en

Justificação

Os trabalhos e atividades desenvolvidos pela PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas não podem ser dissociados do sistema de aconselhamento agrícola.  É de todo o 
interesse aprofundar a interdependência e as ligações destes domínios para maximizar a 
utilidade e âmbito de ambos. Neste sentido, o sistema de aconselhamento agrícola deve ser 
considerado, a par da rede PEI, como um dos meios através dos quais os grupos 
operacionais divulgam os resultados dos seus projetos.

Alteração 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O montante total do apoio da União ao 
desenvolvimento rural ao abrigo do 
presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, a sua repartição 
anual e o montante mínimo a concentrar 
nas regiões menos desenvolvidas são 
fixados pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão, em 
conformidade com o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020 e o 
Acordo Interinstitucional sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a boa 
gestão financeira [37] para o mesmo 
período.

1. O montante total do apoio da União ao 
desenvolvimento rural ao abrigo do 
presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, a sua repartição 
anual e o montante mínimo a concentrar 
nas regiões menos desenvolvidas incluindo 
o montante mínimo para regiões que 
receberam apoios entre 2007 e 2013 do 
objetivo de convergência, cujo PIB per 
capita seja acima de 75 % do PIB médio 
per capita da UE-27 são fixados pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho, sob 
proposta da Comissão, em conformidade 
com o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 e o Acordo 
Interinstitucional sobre a cooperação no 
domínio orçamental e a boa gestão 
financeira [37] para o mesmo período.

Or. de

Alteração 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante total do apoio da União ao 
desenvolvimento rural ao abrigo do 
presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, a sua repartição 
anual e o montante mínimo a concentrar 
nas regiões menos desenvolvidas são 
fixados pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão, em 
conformidade com o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020 e o 
Acordo Interinstitucional sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a boa 

1. O montante total do apoio da União ao 
desenvolvimento rural ao abrigo do 
presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, a sua repartição 
anual e o montante mínimo a concentrar 
nas regiões menos desenvolvidas e nas 
regiões em transição são fixados pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho, sob 
proposta da Comissão, em conformidade 
com o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 e o Acordo 
Interinstitucional sobre a cooperação no 
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gestão financeira para o mesmo período. domínio orçamental e a boa gestão 
financeira para o mesmo período.

Or. es

Alteração 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar pelo menos 25 % do 
montante total do FEADER para cada 
programa de desenvolvimento para zonas 
rurais das medidas nos artigos 29.º e 30.º.

Or. de

Justificação

As medidas agroambientais e climáticas já são medidas de sucesso no período de 
programação de 2007-2013 e representam um elemento central dos programas de 
desenvolvimento rural. Estas medidas são relevantes em termos climáticos e ambientais e 
revestem-se de grande importância económica para as explorações. Assim, estes programas 
acompanham o objetivo geral da reforma da PAC e devem continuar a ser uma parte 
obrigatória do FEADER.

Alteração 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão efetua, por meio de um ato 
de execução, uma repartição anual por 
Estado-Membro dos montantes referidos 
no n.º 1, após dedução do montante 
referido no n.º 2, tendo em conta a 

Suprimido
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transferência de fundos prevista no artigo 
14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
DP/2012. Para efeitos da repartição 
anual, a Comissão toma em consideração:
(a) Critérios precisos ligados aos objetivos 
referidos no artigo 4.º; e
(b) Os resultados anteriores.

Or. pt

Alteração 1906
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão efetua, por meio de um ato 
de execução, uma repartição anual por 
Estado-Membro dos montantes referidos 
no n.º 1, após dedução do montante 
referido no n.º 2, tendo em conta a 
transferência de fundos prevista no 
artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012. Para efeitos da repartição 
anual, a Comissão toma em consideração:

4. A repartição anual por Estado-Membro 
dos montantes referidos no n.º 1, após 
dedução do montante referido no n.º 2, 
tendo em conta a transferência de fundos 
prevista no artigo 14.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, é 
estabelecida no anexo I-A. Os montantes 
por Estado-Membro devem refletir uma 
redistribuição com base em critérios 
objetivos.

Or. en

Justificação

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of 
the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
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payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

Alteração 1907
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão efetua, por meio de um ato 
de execução, uma repartição anual por 
Estado-Membro dos montantes referidos 
no n.º 1, após dedução do montante 
referido no n.º 2, tendo em conta a 
transferência de fundos prevista no artigo 
14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012. Para efeitos da repartição 
anual, a Comissão toma em consideração:

4. A Comissão efetua, por meio de um ato 
de execução, uma repartição anual por 
Estado-Membro dos montantes referidos 
no n.º 1, após dedução do montante 
referido no n.º 2, tendo em conta a 
transferência de fundos prevista no artigo 
14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012, estabelecida no anexo I-A 
[sic – nota do tradutor]. A repartição dos 
fundos entre os Estados-Membros deve 
basear-se em critérios objetivos. Para 
efeitos da repartição anual, a Comissão 
toma em consideração:

Or. lv

Alteração 1908
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão efetua, por meio de um ato 
de execução, uma repartição anual por 
Estado-Membro dos montantes referidos 
no n.º 1, após dedução do montante 
referido no n.º 2, tendo em conta a 
transferência de fundos prevista no 
artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012. Para efeitos da repartição 

4. A Comissão efetua, por meio de um ato 
de execução, uma repartição anual por 
Estado-Membro dos montantes referidos 
no n.º 1, após dedução do montante 
referido no n.º 2, tendo em conta a 
transferência de fundos prevista no 
artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012. Para efeitos da repartição 



AM\909515PT.doc 97/171 PE494.481v01-00

PT

anual, a Comissão toma em consideração: anual, a Comissão toma em consideração 
os resultados anteriores:

Or. en

Alteração 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Critérios precisos ligados aos objetivos 
referidos no artigo 4.º; e

Suprimido

Or. en

Justificação

A utilização de critérios objetivos não resultará numa distribuição justa e realista dos fundos. 
A diversidade de Estados-Membros implica que o tipo de critérios utilizados, a ponderação 
atribuída e a base com que os critérios são aplicados (isto é, necessidades existentes ou 
futuras) podem exercer um efeito contraproducente.

Alteração 1910
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados anteriores. Suprimido

Or. en

Alteração 1911
Brian Simpson
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Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados anteriores. Suprimido

Or. en

Justificação

O financiamento destinado ao desenvolvimento rural deve ser atribuído com base em 
critérios objetivos e não no histórico de dotações.

Alteração 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados anteriores. Suprimido

Or. en

Alteração 1913
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados anteriores. Suprimido

Or. en

Alteração 1914
Diane Dodds



AM\909515PT.doc 99/171 PE494.481v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados anteriores. Suprimido

Or. en

Alteração 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados anteriores. (b) A possibilidade de contribuição parcial 
para o capital social inicial com fundos 
públicos.

Or. en

Alteração 1916
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados anteriores. (b) Os resultados anteriores 
compreendendo a atribuição por 
Estado-Membro das dotações de 
autorização referentes ao período de 
programação 2007–2013.

Or. en

Alteração 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 



PE494.481v01-00 100/171 AM\909515PT.doc

PT

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados anteriores. (b) Os resultados anteriores referentes ao 
período 2007-2013

Or. de

Justificação

O ano de referência de 2013 não é adequado, porque os perfis dos Estados-Membros são 
diferentes no período 2007-2013, pelo que a base de referência qualificada deveria ser a 
média deste período.

Alteração 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) a média anual, período 1998 a 2007, 
do nível de compensação requerido para 
cada Estado-Membro do conjunto da 
União Europeia por ter sido 
implementado o instrumento de 
estabilização dos rendimentos, com base 
na evolução do indicador do rendimento 
bruto das explorações agrícolas e numa 
contribuição do FEADER equivalente ao 
nível máximo previsto no artigo 65.º, n.º 4.

Or. es

Alteração 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) a média anual, período 1998 a 2007, 
do nível de compensação requerido para 
cada Estado-Membro do conjunto da 
União Europeia por ter sido 
implementado o instrumento de
estabilização dos rendimentos, com base 
na avaliação do indicador do rendimento 
bruto das explorações.

Or. es

Alteração 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A repartição anual por Estado-
Membro dos montantes referidos no n.º 1, 
após dedução do montante referido no n.º 
2, figura no Anexo [XX]. Serão ainda 
tidas em conta as transferências previstas 
no artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012.

Or. pt

Alteração 1921
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos da atribuição da reserva de 
eficácia referida no artigo 20.º, n.º 2, do 

Suprimido
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Regulamento (UE) n.º [CSF/2012], as 
receitas afetadas disponíveis cobradas em 
conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 para o 
FEADER são aditadas aos montantes 
referidos no artigo 18.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012]. São repartidas entre 
os Estados-Membros proporcionalmente à 
parte que lhes cabe do montante total de 
apoio do FEADER.

Or. en

Alteração 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos da atribuição da reserva de 
eficácia referida no artigo 20.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012], as 
receitas afetadas disponíveis cobradas em 
conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 para o 
FEADER são aditadas aos montantes 
referidos no artigo 18.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012]. São repartidas entre 
os Estados-Membros proporcionalmente à 
parte que lhes cabe do montante total de 
apoio do FEADER.

Suprimido

Or. ro

Alteração 1923
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos da atribuição da reserva de 
eficácia referida no artigo 20.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012], as 
receitas afetadas disponíveis cobradas em 
conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 para o 
FEADER são aditadas aos montantes 
referidos no artigo 18.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012]. São repartidas entre 
os Estados-Membros proporcionalmente à 
parte que lhes cabe do montante total de 
apoio do FEADER.

6. As receitas afetadas disponíveis 
cobradas em conformidade com o 
artigo 45.º do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 para o FEADER são aditadas 
aos montantes referidos no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012]. São 
repartidas entre os Estados-Membros 
proporcionalmente à parte que lhes cabe do 
montante total de apoio do FEADER.

Or. en

Alteração 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Nos Estados-Membros nos quais a 
programação de desenvolvimento rural 
seja efetuada mediante um conjunto de 
programas regionais, estes atribuirão os 
recursos do FEADER a cada programa, 
em conformidade com os critérios 
objetivos e não discriminatórios entre os 
quais deverão ter em conta o critério 
estabelecido na alínea c) do ponto 4 do 
presente artigo a nível regional.

Or. es

Justificação

Propõe-se modificar este artigo com o objetivo de incluir o nível de compensação médio 
anual no rendimento bruto das explorações por Estado-Membro como critério de 
distribuição de fundos do FEADER. Também é necessário introduzir a obrigatoriedade de 
destinar a parte proporcional de fundos da ferramenta de estabilização de rendimentos nos 
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Estados-Membros que optem por PDR regionais. 

Alteração 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A decisão de aprovação de um programa 
de desenvolvimento rural fixa a 
contribuição máxima do FEADER para o 
programa. A decisão identifica claramente, 
se for caso disso, as dotações atribuídas às 
regiões menos desenvolvidas.

1. A decisão de aprovação de um programa 
de desenvolvimento rural fixa a 
contribuição máxima do FEADER para o 
programa. A decisão identifica claramente, 
se for caso disso, as dotações atribuídas às 
regiões menos desenvolvidas e às regiões 
em transição.

Or. es

Alteração 1926
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição do FEADER é 
calculada com base no montante das 
despesas públicas elegíveis.

2. Para cada eixo prioritário, a decisão da 
Comissão determina se a taxa de 
cofinanciamento do eixo prioritário 
considerado é aplicável:
(a) à despesa total elegível, incluindo a 
despesa pública e privada;
(b) à despesa pública elegível.

Or. fr

Alteração 1927
Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição do FEADER é calculada 
com base no montante das despesas 
públicas elegíveis.

2. A contribuição do FEADER é calculada 
com base no montante das despesas 
públicas elegíveis, das despesas privadas 
elegíveis e com base na valorização das 
contribuições da solidariedade social.

Or. fr

Alteração 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição do FEADER é calculada 
com base no montante das despesas 
públicas elegíveis.

2. A contribuição do FEADER é calculada 
com base no montante das despesas 
públicas elegíveis e com base na despesa 
total, incluindo a despesa pública e 
privada.

Or. fr

Alteração 1929
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição do FEADER é calculada 
com base no montante das despesas 
públicas elegíveis.

2. A contribuição do FEADER é calculada 
com base no montante das despesas 
públicas elegíveis ou com base nas 
despesas totais elegíveis incluindo 
despesas públicas e privadas.

Or. de
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Alteração 1930
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os programas de desenvolvimento rural 
estabelecem uma taxa única de 
contribuição do FEADER aplicável a 
todas as medidas. Se for caso disso, é 
estabelecida uma outra taxa de 
contribuição do FEADER para as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas e as ilhas menores do mar 
Egeu na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93. A taxa máxima de 
contribuição do FEADER é de:

A taxa de cofinanciamento de um eixo 
prioritário pode ser ajustada. Se for caso 
disso, é estabelecida uma outra taxa de 
contribuição do FEADER para as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas e as ilhas menores do mar 
Egeu na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93. A taxa máxima de 
contribuição do FEADER é de:

Or. fr

Alteração 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os programas de desenvolvimento rural 
estabelecem uma taxa única de 
contribuição do FEADER aplicável a todas 
as medidas. Se for caso disso, é 
estabelecida uma outra taxa de 
contribuição do FEADER para as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas e as ilhas menores do mar 
Egeu na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93. A taxa máxima de 
contribuição do FEADER é de:

Os programas de desenvolvimento rural 
estabelecem taxas de contribuição do 
FEADER aplicáveis a todas as medidas. Se 
for caso disso, é estabelecida uma outra 
taxa de contribuição do FEADER para as 
regiões menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas e as ilhas menores do mar 
Egeu na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93. A taxa máxima de 
contribuição do FEADER é de:

Or. pl
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Justificação

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych. 
Obecnie, w związku z kryzysem,  mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania , gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także  musi 
wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.

Alteração 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os programas de desenvolvimento rural 
estabelecem uma taxa única de 
contribuição do FEADER aplicável a todas 
as medidas. Se for caso disso, é 
estabelecida uma outra taxa de 
contribuição do FEADER para as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas e as ilhas menores do mar 
Egeu na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93. A taxa máxima de 
contribuição do FEADER é de:

Os programas de desenvolvimento rural 
estabelecem uma única vez antes do início 
do período de programação uma taxa 
única de contribuição do FEADER 
aplicável a todas as medidas. Se for caso 
disso, é estabelecida uma outra taxa de 
contribuição do FEADER para as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas e as ilhas menores do mar 
Egeu na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93. A taxa máxima de 
contribuição do FEADER é de:

Or. de
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Justificação

Os Estados-Membros devem ser encorajados a cumprir as suas obrigações enquanto durar o 
período de programação.

Alteração 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 85 % das despesas públicas elegíveis nas 
regiões menos desenvolvidas, nas regiões 
ultraperiféricas e nas ilhas menores do mar 
Egeu na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

a) 85 % das despesas públicas elegíveis nas 
regiões menos desenvolvidas, nas regiões 
transitórias, regiões ultraperiféricas e nas 
ilhas menores do mar Egeu na aceção do 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93;

Or. pl

Justificação

O apoio do FEADER deve abranger igualmente as regiões que ultrapassam 75 % do PIB 
médio da União Europeia, visto que uma limitação drástica do apoio pode facilmente 
resultar na perda dos resultados positivos do financiamento alcançados nos anos anteriores.

Alteração 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 85 % das despesas públicas elegíveis 
nas regiões menos desenvolvidas, nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do mar Egeu na aceção do Regulamento 
(CEE) n.º 2019/93;

(a) 85 % das despesas públicas elegíveis 
nas regiões menos desenvolvidas, nas 
regiões em «saída faseada», nas regiões 
ultraperiféricas e nas ilhas menores do mar 
Egeu na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

Or. en
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Alteração 1935
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) 75 % das despesas públicas elegíveis 
para todas as regiões cujo PIB per capita, 
no período 2007-201,3 tenha sido inferior 
a 75 % da média da UE-25, no período de 
referência, mas superior a 75 % da média 
do PIB da UE-27;

Or. bg

Alteração 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) 75 % das despesas elegíveis nas 
regiões em transição;

Or. fr

Alteração 1937
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

а-B) 60 % das despesas públicas elegíveis 
em outras regiões de transição que não as 
supramencionadas;
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Or. bg

Alteração 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 50 % das despesas públicas elegíveis 
nas outras regiões.

(b) 75 % nas regiões em transição

Or. es

Justificação

Em conformidade com as taxas de cofinanciamento que se aplicam aos Fundos Estruturais, e 
tratando-se de Fundos abrangidos pelo mesmo Quadro Estratégico Comum, propõe-se 
aumentar a contribuição do FEADER para 75 % nas regiões em transição.

Alteração 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 50 % das despesas públicas elegíveis 
nas outras regiões.

(b) 75% nas regiões em transição.

Or. es

Justificação

Não se considera adequado no atual contexto económico aumentar o esforço financeiro das 
regiões que saem do objetivo de convergência e cuja taxa de cofinanciamento do FEADER 
seria reduzida de 75 % para 50 %.

Alteração 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 50 % das despesas públicas elegíveis 
nas outras regiões.

(b) 55 % das despesas públicas elegíveis 
nas outras regiões.

Or. fr

Alteração 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 50 % das despesas públicas elegíveis 
nas outras regiões.

(b) 55 % das despesas públicas elegíveis 
nas outras regiões.

Or. fr

Alteração 1942
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– c) 75 % para todas as regiões cujo PIB 
per capita, no período 2007-2013, tenha 
sido inferior a 75 % da média da UE-25 
no período de referência, mas seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27.

Or. en
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Alteração 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) 75 % para regiões em transição não 
abrangidas pelos critérios da alínea a);

Or. de

Alteração 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

A taxa máxima de participação é 
de 100 % para os projetos de cooperação 
multinacional apoiados por grupos de 
ação local.

Or. fr

Alteração 1945
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

(а) 75 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

Or. bg

Alteração 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º e 
36.º, para o desenvolvimento local 
LEADER referido no artigo 28.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] e para 
as operações a título do artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), subalínea i). Esta taxa pode 
aumentar para 90 % no que diz respeito aos 
programas das regiões em transição, das
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

Or. es
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Justificação

Devem incluir-se as medidas agroambientais e climáticas, a agricultura biológica, a ajuda a 
zonas com condicionantes naturais específicas e a ajuda da Natura 2000 e da Diretiva-
Quadro «Água» pela sua repercussão no objetivo de renovação da PAC. Para além de ser 
coerente com os 25 % propostos no considerando 28.

Alteração 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º e 
36.º, para o desenvolvimento local 
LEADER referido no artigo 28.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] e para 
as operações a título do artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), subalínea i). Esta taxa pode 
aumentar para 90 % no que diz respeito aos 
programas das regiões em transição, das
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

Or. es

Justificação

Dever-se-ia contemplar outras medidas particularmente relevantes para alcançar o objetivo
indicado no Considerando 28 de afetar um mínimo 25 %  do FEADER a essas medidas.

Alteração 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º, 29.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

Or. en

Justificação

Esta medida deve ser equiparável às medidas propostas para a taxa mais elevada.

Alteração 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º, 36.º e 40.º para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

Or. es
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Justificação

De acordo com o exposto na alteração ao DR_8-A propõe-se modificar este artigo com o 
objetivo de estabelecer uma contribuição máxima do FEADER na medida de estabilização de 
rendimentos.

Alteração 1950
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 16.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i).
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

Or. en

Justificação

Os serviços de aconselhamento agrícola vão ser um dos instrumentos mais importantes no 
próximo período de programação para facilitar a inovação e promover a melhoria da 
produtividade e sustentabilidade agrícolas.

Alteração 1951
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
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desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], para as operações que 
contribuem para os objetivos de 
atenuação das alterações climáticas e 
ambientais e adaptação às mesmas e para 
as operações a título do artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), subalínea i). Esta taxa pode 
aumentar para 90 % no que diz respeito aos 
programas das regiões menos 
desenvolvidas, das regiões ultraperiféricas 
e das ilhas menores do mar Egeu, na 
aceção do Regulamento (CEE) n.º 2019/93;

Or. en

Justificação

Alargamento do âmbito da disposição para contemplar uma taxa mais elevada de 
cofinanciamento para operações que incidam sobre a gestão sustentável dos recursos 
naturais e ações climáticas. Este cofinanciamento superior promoverá a concessão de ajudas 
para operações direcionadas para a atenuação das alterações climáticas e ambientais no 
domínio agroflorestal.

Alteração 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i) e 
para as operações que beneficiem de 
assistência ao abrigo de subprogramas 
temáticos. Esta taxa pode aumentar para 
90 % no que diz respeito aos programas 
das regiões menos desenvolvidas, das 
regiões ultraperiféricas e das ilhas menores 
do mar Egeu, na aceção do Regulamento 
(CEE) n.º 2019/93;
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Or. en

Alteração 1953
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, transitórias, das 
regiões ultraperiféricas e das ilhas menores 
do mar Egeu, na aceção do Regulamento 
(CEE) n.º 2019/93;

Or. pl

Justificação

O apoio do FEADER deve abranger igualmente as regiões que ultrapassam 75 % do PIB 
médio da União Europeia, visto que uma limitação drástica do apoio pode facilmente 
resultar na perda dos resultados positivos do financiamento alcançados nos anos anteriores.

Alteração 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
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do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões em 
«saída faseada», das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

Or. en

Alteração 1955
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º, para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

(a) 80 % para as medidas referidas nos 
artigos 15.º, 28.º e 36.º e para o 
desenvolvimento local LEADER referido 
no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e para as operações a título 
do artigo 20.º, n.º 1, alínea a), subalínea i). 
Esta taxa pode aumentar para 90 % no que 
diz respeito aos programas das regiões 
menos desenvolvidas, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93;

Or. fr

Alteração 1956
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) 75 % para a transposição de 
objetivos da UE definidos e prioritários: 
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medidas para transposição da rede Natura 
2000, Diretiva-Quadro da Água e 
estratégia europeia para a biodiversidade. 
Esta abordagem será válida de igual 
modo para ações de incentivo 
relacionadas com a superfície, com o 
investimento e demais medidas.

Or. de

Alteração 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) 75 % para as medidas abrangidas 
pelos artigos 29.º a 31.º.

Or. fr

Alteração 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) 75 % para as medidas abrangidas 
pelos artigos 29.º a 31.º.

Or. fr

Alteração 1959
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a–A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a–A) 60 % para as medidas ligadas ao 
agroambiente e ao clima referidas no 
artigo 29.º, 60 % para as medidas 
relativas à agricultura biológica referidas 
no artigo 30.º, 60 % para os pagamentos a 
título de NATURA 2000 e da 
Diretiva-Quadro Água referidos no 
artigo 31.º e 60 % para os pagamentos 
relacionados com o bem-estar dos animais 
referidos no artigo 34.º.

Or. en

Alteração 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a–A) 60 % para as medidas ligadas ao 
agroambiente e ao clima referidas no 
artigo 29.º. Esta taxa pode aumentar para 
90 % no que diz respeito aos programas 
das regiões menos desenvolvidas, das 
regiões ultraperiféricas e das ilhas 
menores do mar Egeu, na aceção do 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93;

Or. en

Alteração 1961
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) 60 % das medidas ligadas ao 
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agroambiente e ao clima referidas no 
artigo 29.º. Esta taxa pode aumentar para 
90 % no que diz respeito aos programas 
das regiões menos desenvolvidas, das 
regiões ultraperiféricas e das ilhas 
menores do mar Egeu, na aceção do 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93

Or. pt

Alteração 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) 75 % para as medidas abrangidas 
pelos artigos 37.º a 40.º.

Or. fr

Alteração 1963
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 100 % para as operações financiadas 
ao abrigo do artigo 66.º.

Suprimido

Or. bg

Alteração 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) 100 % para as operações financiadas ao 
abrigo do artigo 66.º.

(b) 50 % para as operações financiadas ao 
abrigo do artigo 66.º.

Or. de

Alteração 1965
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 100 % para as operações financiadas ao 
abrigo do artigo 66.º.

(b) 100 % para as operações financiadas ao 
abrigo do artigo 66.º e do artigo 38.º.

Or. pt

Alteração 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 100 % para as operações financiadas ao 
abrigo do artigo 66.º.

(b) 100 % para as operações financiadas ao 
abrigo do artigo 66.º e do artigo 38.º.

Or. pt

Alteração 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Para meios financeiros afetados ao 
FEADER ao abrigo do artigo 14.º do 
Regulamento UE DZ/2012 aplica-se a 
taxa única de contribuição referida no 
n.º 3. 

Or. de

Justificação

Para efeitos de coerência, os fundos transferidos para o FEADER ao abrigo da flexibilidade 
deverão cumprir a mesma taxa de contribuição que outras medidas do FEADER. Esta 
proposta é contrária ao princípio de subsidiariedade dos Estados-Membros.

Alteração 1968
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–A. A transferência de fundos para o 
FEADER em aplicação do artigo 14.º do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 é 
cofinanciada de acordo com as taxas de 
cofinanciamento gerais.

Or. en

Alteração 1969
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–A. A transferência de fundos para o 
FEADER em aplicação do artigo 14.º do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 é 
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cofinanciada de acordo com as taxas de 
cofinanciamento gerais.

Or. en

Alteração 1970
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A taxa máxima de participação no 
FEADER aumenta para 100 % para os 
projetos de cooperação transnacional 
levados a cabo pelos grupos de ação local 
LEADER.

Or. fr

Alteração 1971
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Pelo menos 5 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural é 
reservado para Leader.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não deve haver nenhuma delimitação de fundos obrigatória para Leader.

Alteração 1972
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Pelo menos 5 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o programa 
de desenvolvimento rural é reservado para 
Leader.

5. Pelo menos 25 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o programa 
de desenvolvimento rural é reservado para 
medidas de prioridade 6, e o programa 
Leader deverá receber um mínimo de 5 % 
do montante FEADER.

Or. de

Alteração 1973
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Pelo menos 5 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o programa 
de desenvolvimento rural é reservado para 
Leader.

5. Pelo menos 10 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o programa 
de desenvolvimento rural é reservado para 
Leader.

Or. de

Alteração 1974
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 30 % dos fundos reservados 
para LEADER destinam-se a projetos que 
contribuam para a atenuação das 
alterações climáticas, incluindo a 
promoção da utilização de energias 
renováveis.
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Or. en

Alteração 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5–A. No mínimo, 50 % do montante total 
da contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural é 
reservado para a atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e para 
a gestão sustentável das terras através das 
medidas previstas no âmbito das 
prioridades 4 e 5.
O nível alcançado nesta área no período 
de programação 2007-2013 deve ser, no 
mínimo, mantido.

Or. en

Justificação

Os regimes ligados ao agroambiente já provaram a sua eficácia e continuam a ser o melhor 
mecanismo para a produção de resultados ambientais, especialmente à luz da obrigação de 
cofinanciamento, pelo que devem ser reforçados.

Alteração 1976
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5–A. Pelo menos 35 % do montante total 
da contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural é 
afetado à atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e à 
gestão sustentável das terras, através das 
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medidas relativas ao agroambiente e ao 
clima, à agricultura biológica, à Natura 
2000 e de pagamentos no âmbito da 
Diretiva-Quadro Água, de pagamentos a 
favor das zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas, de investimentos destinados a 
melhorar a resistência e o valor ambiental 
dos ecossistemas florestais, bem como dos 
serviços silvoambientais e climáticos e da 
conservação das florestas. Os 
Estados-Membros devem, além disso, 
manter o apoio nesta área, pelo menos ao 
mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013.

Or. en

Alteração 1977
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5–A. Pelo menos 35 % do montante total 
da contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural é 
utilizado na atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e na 
gestão sustentável das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica, dos 
pagamentos a título de agricultura de 
elevado valor natural, de Natura 2000 e 
da Diretiva-Quadro Água, de 
investimentos destinados a melhorar a 
resistência e o valor ambiental dos 
ecossistemas florestais, dos serviços 
silvoambientais e climáticos e da 
conservação das florestas.

Or. en
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Alteração 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Pelo menos 30 % da contribuição 
total do FEADER para o programa de 
desenvolvimento rural devem ser 
reservados às medidas previstas nos 
artigos 29.º, 30.º, 31.º e 32.º.

Or. fr

Alteração 1979
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5–A. Pelo menos 25 % do montante total 
da contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural é 
reservado para a atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e a 
gestão das terras, através da medida 
agroambiente e clima, da medida relativa 
à agricultura biológica e dos pagamentos 
a favor das zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. en

Alteração 1980
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5–A. Pelo menos 25 % do montante total 
da contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural é 
reservado para as medidas previstas nos 
artigos 29.º, 30.º, 31.º e 32.º.

Or. en

Alteração 1981
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5–A. Pelo menos 5 % do montante total do 
programa FEADER é reservado para 
medidas a favor dos jovens agricultores. 
Pode ser concedido um nível de apoio 
superior ao indicado, desde que os 
Estados-Membros notifiquem desse facto 
a Comissão.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem manter o nível atual de contribuição do orçamento do FEADER 
ao programa a favor dos jovens agricultores, representando pelo menos um mínimo de 5 % 
do montante total do orçamento cofinanciado no programa de desenvolvimento rural. 
Atendendo à crise de idade que o setor agrícola europeu enfrenta, é fundamental que os 
Estados-Membros abordem esta questão estrutural como uma prioridade e melhorem o nível 
de apoio concedido no período de programação anterior, no novo período de programação.

Alteração 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5–A. No mínimo, 5 % do montante total 
do orçamento cofinanciado do programa 
de desenvolvimento rural é reservado para 
medidas a favor dos jovens agricultores.

Or. en

Justificação

Face à crise de idade instalada no setor agrícola europeu, é importante que os 
Estados-Membros melhorem o nível de apoio aos jovens agricultores no novo período de 
programação.

Alteração 1983
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5–A. Pelo menos 3 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural é 
reservado para as atividades e programas 
nos termos do artigo 34.º respeitante ao 
bem-estar dos animais.

Or. en

Alteração 1984
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Uma despesa cofinanciada pelo 
FEADER não pode ser cofinanciada 
através de uma contribuição dos fundos 

Suprimido
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estruturais, do Fundo de Coesão ou de 
qualquer outro instrumento financeiro da 
União.

Or. en

Alteração 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Uma despesa cofinanciada pelo 
FEADER não pode ser cofinanciada 
através de uma contribuição dos fundos 
estruturais, do Fundo de Coesão ou de 
qualquer outro instrumento financeiro da 
União.

Suprimido

Or. de

Alteração 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß,
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A contribuição nacional das despesas 
públicas elegíveis pode ser substituída 
e/ou complementada por contribuições 
privadas. Estão excluídas deste regime as 
medidas referidas nos artigos 16.º, 29.º, 
30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 35.º, 36.º,Capítulo IV, 
Título IV, artigos 61.º, 62.º, 63.º.

Or. de
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Justificação

Medidas referentes à educação e conhecimento, criação de redes, inovação e desempenhos 
das explorações agrícolas que tenham um efeito específico no ambiente e no clima, devem ser 
do interesse público e não estar sujeitas às influências do financiamento privado.

Alteração 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Caso assim o entendam, os Estados 
membros podem optar pela substituição 
da contribuição nacional para a despesa 
pública elegível por contribuições do setor 
privado.

Or. pt

Alteração 1988
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As despesas públicas de ajuda a 
empresas cumprem os limites fixados em 
matéria de auxílios estatais, salvo 
disposição em contrário do presente 
regulamento.

7. Uma despesa cofinanciada pelo 
FEADER não pode ser cofinanciada 
através de uma contribuição dos fundos 
estruturais, do Fundo de Coesão ou de 
qualquer outro instrumento financeiro da 
União.

Or. en

Alteração 1989
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 66

Texto da Comissão Alteração

Artigo 66.º Suprimido
Financiamento de operações com um 
contributo importante para a inovação
Os fundos transferidos para o FEADER 
em aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que 
contribuam de forma significativa para a 
inovação pertinente para a produtividade 
e sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Or. en

Alteração 1990
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 66

Texto da Comissão Alteração

Artigo 66.º Suprimido
Financiamento de operações com um 
contributo importante para a inovação
Os fundos transferidos para o FEADER 
em aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que 
contribuam de forma significativa para a 
inovação pertinente para a produtividade 
e sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Or. bg
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Alteração 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 66 – título

Texto da Comissão Alteração

Financiamento de operações com um 
contributo importante para a inovação

Financiamento de operações com um 
contributo importante para a inovação, 
criação de emprego e renovação das 
gerações

Or. es

Alteração 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – título

Texto da Comissão Alteração

Financiamento de operações com um 
contributo importante para a inovação

Financiamento de operações com um 
contributo importante para a inovação e 
criação de emprego.

Or. es

Justificação

Deve possibilitar-se a afetação de fundos provenientes da limitação, para além de projetos 
inovadores, a ações ligadas à criação de emprego ou ao fomento da renovação de gerações, 
de forma coerente com a estratégia Europa 2020

Alteração 1993
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 66 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos para o FEADER Suprimido
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em aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que 
contribuam de forma significativa para a
inovação pertinente para a produtividade 
e sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Or. it

Alteração 1994
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 66 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos para o FEADER 
em aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que 
contribuam de forma significativa para a 
inovação pertinente para a produtividade 
e sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Suprimido

Or. it

Alteração 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
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reservados para operações que 
contribuam de forma significativa para a 
inovação pertinente para a produtividade 
e sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

destinados a ações conformes com a 
estratégia do Estado-Membro, tendo em 
conta a criação de emprego.

Or. es

Justificação

Modifica-se o aspeto relativo à utilização dos fundos obtidos em virtude da limitação, uma 
vez que se considera que o Estado-Membro deveria poder decidir sobre o destino deste 
montante.

Alteração 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que 
contribuam de forma significativa para a 
inovação pertinente para a produtividade 
e sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
destinados a ações conformes com a 
estratégia do Estado-Membro.

Or. es

Justificação

Modifica-se o aspeto relativo à utilização dos fundos obtidos em virtude da limitação, uma 
vez que se considera que o Estado-Membro deveria poder decidir sobre o destino deste 
montante.

Alteração 1997
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que contribuam 
de forma significativa para a inovação 
pertinente para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que contribuam 
de forma significativa para a inovação 
pertinente para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, bem como para 
operações que contribuam para a criação 
de emprego no meio rural ou para a 
inclusão de jovens no setor.

Or. es

Justificação

Os fundos provenientes da limitação, para além de serem aplicados à inovação, devem 
promover o emprego e a renovação de gerações de forma coerente com a estratégia 2020

Alteração 1998
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que contribuam 
de forma significativa para a inovação 
pertinente para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e
adaptação às mesmas.

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
reservados para operações que contribuam 
de forma significativa para a inovação 
pertinente para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e/ou
adaptação às mesmas. As medidas de 
inovação devem igualmente contribuir 
para uma melhoria da sustentabilidade 
ambiental da agricultura e da cadeia 
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alimentar, não devendo, em caso algum, 
prejudicar os objetivos ambientais da 
política agrícola comum nem a produção 
de resultados ambientais por outras 
medidas.

Or. en

Alteração 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para uma contribuição do 
FEADER unicamente as despesas 
incorridas para a realização de operações 
decididas pela autoridade de gestão do 
programa em questão ou sob a sua 
responsabilidade, de acordo com os 
critérios de seleção referidos no artigo 49.º.

São elegíveis para uma contribuição do 
FEADER unicamente as despesas 
incorridas para a realização de operações 
decididas pela autoridade de gestão do 
programa em questão ou sob a sua 
responsabilidade, de acordo com os 
critérios de seleção referidos no artigo 49.º, 
salvaguardando as candidaturas 
apresentadas no período de transição 
entre os dois programas, evitando hiatos 
que constituam bloqueios ao investimento.

Or. pt

Alteração 2000
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 67 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pagamentos efetuados pelos 
beneficiários são justificados por faturas e 
documentos comprovativos do pagamento. 

4. Exceto no respeitante aos tipos de apoio 
previstos no artigo 57.º, n.º 1, alíneas b), c) 
e d), do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012], 
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Se tal não for possível, os pagamentos são 
comprovados por documentos de valor 
probatório equivalente, exceto no 
respeitante aos tipos de apoio previstos no 
artigo 57.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012].

os pagamentos efetuados pelos 
beneficiários são justificados por faturas e 
documentos comprovativos do pagamento.
Se tal não for possível, os pagamentos são 
comprovados por documentos de valor 
probatório equivalente.

Or. it

Alteração 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Não obstante o disposto no artigo 
59.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento 
(UE) nº [CSF/2012], a contribuição do 
FEADER poderá ser efetuada de forma 
diferente de uma ajuda indireta não 
reembolsável. Serão determinadas 
disposições de aplicação a este respeito de 
acordo com o procedimento.

Or. es

Justificação

No âmbito comum a todas as medidas de ajuda a operações de investimento, não se inclui a 
possibilidade de bonificação dos empréstimos correspondentes. Esta opção, que 
habitualmente é incluída no regulamento de disposições de execução, foi utilizada nos 
últimos períodos de programação das medidas de modernização de explorações agrícolas e 
nas de primeira instalação de jovens agricultores (neste caso, incorpora-se inclusivamente 
um incremento da intensidade da ajuda). Para além disso, no contexto da crise atual, também 
as indústrias agroalimentares são afetadas pela falta de financiamento para os seus 
investimentos.   Seria importante que fosse considerada a possibilidade de bonificação de 
juros também para a realização de investimentos de melhoria na transformação dos produtos 
agroalimentares.

Alteração 2002
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Não obstante o disposto no artigo 
59.º, n.º 3, alínea a) do Regulamento (UE) 
nº [CSF/2012], para os investimentos em 
ativos corpóreos serão elegíveis pelo 
FEADER, sem ultrapassar a percentagem 
máxima de ajuda, os juros bonificados 
dos empréstimos vinculados aos 
investimentos mencionados.

Or. es

Alteração 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) IVA não recuperável, se este for 
efetivamente e definitivamente apoiado 
pelos beneficiários finais.

Or. it

Alteração 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 68 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As contribuições em espécie que 
consistam no fornecimento de obras, 
bens, serviços, terrenos e imóveis, cujo 

3. São elegíveis para uma contribuição do 
FEADER as obras sem subcontratação 
realizadas no âmbito de medidas de 
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pagamento em dinheiro, comprovado 
mediante fatura ou outro documento de 
valor probatório equivalente, não tenha 
sido efetuado podem ser consideradas 
elegíveis para apoio desde que as 
condições previstas no artigo 59.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] sejam 
satisfeitas.

desenvolvimento rural pelos beneficiários 
finais com recurso à mão-de-obra, aos 
materiais e ao dinheiro na empresa; 
nesses casos, o cálculo das despesas 
elegíveis para uma contribuição do 
FEASR é feito com base numa lista de 
preços para as diversas obras realizadas.

Or. it

Alteração 2005
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 69 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros velam por que 
todas as medidas de desenvolvimento rural 
que tencionam aplicar sejam verificáveis e 
controláveis. Para tal, a autoridade de 
gestão e o organismo pagador de cada 
programa de desenvolvimento rural 
realizam uma avaliação ex ante da 
verificabilidade e controlabilidade das 
medidas a serem incluídas no programa 
de desenvolvimento rural. A autoridade de 
gestão e o organismo pagador efetuam 
também uma avaliação da verificabilidade 
e controlabilidade das medidas durante a 
execução do programa de 
desenvolvimento rural. A avaliação ex 
ante e a avaliação realizada durante o 
período de execução têm em conta os 
resultados dos controlos realizados no 
período de programação em curso e no 
anterior. Se a avaliação revelar que os 
requisitos de verificabilidade e 
controlabilidade não são respeitados, as 
medidas em questão são ajustadas em 
conformidade.

1. Os Estados-Membros velam por que 
todas as medidas de desenvolvimento rural 
que tencionam aplicar sejam verificáveis e 
controláveis.

Or. it
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Alteração 2006
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros velam por que 
todas as medidas de desenvolvimento rural 
que tencionam aplicar sejam verificáveis e 
controláveis. Para tal, a autoridade de 
gestão e o organismo pagador de cada 
programa de desenvolvimento rural 
realizam uma avaliação ex ante da 
verificabilidade e controlabilidade das 
medidas a serem incluídas no programa de 
desenvolvimento rural. A autoridade de 
gestão e o organismo pagador efetuam 
também uma avaliação da verificabilidade 
e controlabilidade das medidas durante a 
execução do programa de desenvolvimento 
rural. A avaliação ex ante e a avaliação 
realizada durante o período de execução 
têm em conta os resultados dos controlos 
realizados no período de programação em 
curso e no anterior. Se a avaliação revelar 
que os requisitos de verificabilidade e 
controlabilidade não são respeitados, as 
medidas em questão são ajustadas em 
conformidade.

1. Os Estados-Membros utilizarão medidas 
adequadas para apresentar as receitas e 
despesas de todos os destinatários de 
apoios do FEADER e velam por que todas 
as medidas de desenvolvimento rural que 
tencionam aplicar sejam verificáveis e 
controláveis. Para tal, a autoridade de 
gestão e o organismo pagador de cada 
programa de desenvolvimento rural 
realizam uma avaliação ex ante da 
verificabilidade e controlabilidade das 
medidas a serem incluídas no programa de 
desenvolvimento rural. A autoridade de 
gestão e o organismo pagador efetuam 
também uma avaliação da verificabilidade 
e controlabilidade das medidas durante a 
execução do programa de desenvolvimento 
rural. A avaliação ex ante e a avaliação 
realizada durante o período de execução 
têm em conta os resultados dos controlos 
realizados no período de programação em 
curso e no anterior. Se a avaliação revelar 
que os requisitos de verificabilidade e 
controlabilidade não são respeitados, as 
medidas em questão são ajustadas em 
conformidade.

Or. de

Alteração 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros velam para que 
as operações de controlo sejam 
claramente separadas das operações de 
pagamento, de modo a evitar sobreposição 
de funções de pagamento e controlo num 
mesmo procedimento.

Or. pt

Alteração 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2–A. Os beneficiários de operações, em 
derrogação do disposto no artigo 42.º, 
n.º 2, podem solicitar aos organismos 
pagadores competentes o pagamento de 
um adiantamento de, no máximo, 50 % do 
valor do investimento ou da ajuda 
pública, se essa possibilidade for prevista
no programa de desenvolvimento rural.

Or. en

Justificação

Decorre da alteração 34

Alteração 2009
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. O Estado-Membro pode designar, 
para um determinado programa 
operacional, uma autoridade de gestão 
que assuma, simultaneamente, as funções 
de autoridade de certificação.

Or. fr

Alteração 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer à Comissão, trimestralmente, 
os dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais 
características do beneficiário e do 
projeto;

(b) Fornecer à Comissão, anualmente, os 
dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente informações sobre as 
realizações e indicadores financeiros;

Or. de

Justificação

Relatórios trimestrais são um aumento enorme de despesas administrativas, o que vai ao 
arrepio de todas as tentativas de simplificação.

Alteração 2011
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer à Comissão, trimestralmente, 
os dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais 
características do beneficiário e do 
projeto;

(b) Fornecer à Comissão, anualmente, os 
dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente informações sobre 
resultados e indicadores financeiros;

Or. en

Alteração 2012
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer à Comissão, trimestralmente, 
os dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

(b) Fornecer à Comissão, anualmente, os 
dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

Or. it

Alteração 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer à Comissão, trimestralmente, 
os dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

(b) Fornecer à Comissão, anualmente, os 
dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;
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Or. es

Justificação

Com vista a diminuir a carga administrativa das autoridades de gestão, propõe-se que o 
fornecimento de dados à Comissão seja anual.

Alteração 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer à Comissão, trimestralmente, 
os dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

(b) Fornecer à Comissão, anualmente, os 
dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

Or. en

Alteração 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer à Comissão, trimestralmente, 
os dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

(b) Fornecer à Comissão, anualmente, os 
dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

Or. es
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Alteração 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer à Comissão, trimestralmente, 
os dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

(b) Fornecer à Comissão, anualmente, os 
dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

Or. es

Alteração 2017
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer à Comissão, trimestralmente, 
os dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

(b) Fornecer à Comissão, anualmente, os 
dados pertinentes, relativos aos 
indicadores, sobre as operações 
selecionadas para financiamento, 
nomeadamente as principais características 
do beneficiário e do projeto;

Or. en

Alteração 2018
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea i-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) definir e – depois da respetiva 
aprovação – aplicar processos e critérios 
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de escolha adequados, que
-sejam transparentes e não 
discriminadores;
- levem em linha de conta os princípios 
gerais dos artigos 7.º e 8.º {CSF/2012};

Or. de

Alteração 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso um Estado-Membro tenha mais 
do que um programa, poderá designar-se 
um organismo de coordenação que 
assegure, no mínimo, a consistência na 
gestão de programas e que atue como elo 
de ligação entre a Comissão e as 
autoridades de gestão nacionais.

Or. es

Justificação

De forma igual ao proposto no Considerando 5 do Regulamento (CE) n.º 1290/2005 sobre o 
financiamento da política Agrícola Comum, deve reconhecer-se a figura do organismo de 
coordenação de organismos pagadores.

Alteração 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso um Estado-Membro tenha mais 
do que um programa, poderá designar-se 
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um organismo de coordenação que 
assegure, no mínimo, a consistência na 
gestão de programas e que atue como elo 
de ligação entre a Comissão e as 
autoridades de gestão nacionais.

Or. es

Justificação

Esta alteração inspira-se no Considerando 5 do Regulamento (CE) n.º1290/2005 sobre o 
financiamento da Política Agrícola Comum para o período 2007-2013, que reconhece a 
figura do organismo de coordenação de organismos pagadores.

Alteração 2021
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade de gestão assegura que 
as ajudas concedidas respeitam as regras 
europeias da concorrência e não criam 
distorções da concorrência entre 
atividades idênticas, quer por parte dos 
intervenientes agrícolas, quer por parte 
dos intervenientes não agrícolas.

Or. fr

Alteração 2022
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com as disposições do 
presente título, é elaborado um sistema 
comum de monitorização e avaliação no 
quadro da cooperação entre a Comissão e 

Em conformidade com as disposições do 
presente título, é elaborado um sistema 
comum de monitorização e avaliação no 
quadro da cooperação entre a Comissão e o 
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os Estados-Membros que é adotado pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo
91.º.

Parlamento Europeu. A Comissão é 
autorizada a elaborar atos delegados nos 
termos do artigo 90.º. 

Or. de

Justificação

Não é uma decisão puramente técnica.

Alteração 2023
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com as disposições do 
presente título, é elaborado um sistema 
comum de monitorização e avaliação no 
quadro da cooperação entre a Comissão e 
os Estados-Membros que é adotado pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Em conformidade com as disposições do 
presente título, é elaborado um sistema 
comum de monitorização e avaliação no 
quadro da cooperação entre a Comissão e 
os Estados-Membros que integra a 
dimensão de género e que é adotado pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
91.º.

Or. es

Alteração 2024
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim permitir a agregação de dados a 
nível da União, o sistema de monitorização 
e avaliação previsto no artigo 74.º contém 

1. A fim permitir a agregação de dados a 
nível da União, o sistema de monitorização 
e avaliação previsto no artigo 74.º contém 
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uma lista de indicadores comuns, aplicável 
a cada programa, relativos à situação 
inicial, bem como à execução financeira, às 
realizações, aos resultados e ao impacto
dos programas.

uma lista de indicadores comuns, aplicável 
a cada programa, relativos à situação 
inicial, bem como à execução financeira, às 
realizações e aos resultados dos programas.

Or. de

Alteração 2025
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os indicadores comuns são associados à 
estrutura e aos objetivos do quadro 
estratégico para o desenvolvimento rural e 
permitem a avaliação dos progressos, da 
eficiência e da eficácia da execução da 
política de desenvolvimento rural em 
relação aos objetivos e metas fixados a 
nível da União, a nível nacional e a nível 
dos programas.

2. Os indicadores comuns são baseados em 
dados acessíveis e associados à estrutura e 
aos objetivos do quadro estratégico para o 
desenvolvimento rural e permitem a 
avaliação dos progressos, da eficiência e da 
eficácia da execução da política de 
desenvolvimento rural em relação aos 
objetivos e metas fixados a nível da União, 
a nível nacional e a nível dos programas.
Os indicadores de impacto comuns são 
baseados em dados do domínio público.

Or. en

Justificação

Restrição do âmbito da provisão para simplificar a execução e reduzir os encargos 
administrativos. Os requisitos para a entrega de dados respeitantes aos indicadores comuns 
relacionados com a situação inicial e a execução financeira, as realizações, os resultados e 
os impactos dos programas devem ser limitados.

Alteração 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os indicadores comuns são associados à 
estrutura e aos objetivos do quadro 
estratégico para o desenvolvimento rural e 
permitem a avaliação dos progressos, da 
eficiência e da eficácia da execução da 
política de desenvolvimento rural em 
relação aos objetivos e metas fixados a 
nível da União, a nível nacional e a nível 
dos programas.

2. Os indicadores comuns que devem 
basear-se em dados disponíveis são 
associados à estrutura e aos objetivos do 
quadro estratégico para o desenvolvimento 
rural e permitem a avaliação dos 
progressos, da eficiência e da eficácia da 
execução da política de desenvolvimento 
rural em relação aos objetivos e metas 
fixados a nível da União, a nível nacional e 
a nível dos programas.

Or. fr

Alteração 2027
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários de apoio no âmbito das 
medidas de desenvolvimento rural e os 
grupos de ação local comprometem-se a 
fornecer às autoridades de gestão e/ou aos 
avaliadores designados, ou a outros 
organismos em que delegam o desempenho 
das suas funções, todas as informações 
necessárias para a monitorização e 
avaliação do programa, em especial no que 
diz respeito à concretização de objetivos e 
prioridades especificados.

Os beneficiários de apoio no âmbito das 
medidas de desenvolvimento rural e os 
grupos de ação local comprometem-se a 
fornecer às autoridades de gestão e/ou aos 
avaliadores designados, ou a outros 
organismos em que delegam o desempenho 
das suas funções, todas as informações 
necessárias para a monitorização e 
avaliação do programa, em especial no que 
diz respeito à concretização de objetivos e 
prioridades especificados, garantido os 
direitos de confidencialidade e proteção 
de dados pessoais legalmente definidos.

Or. pt

Alteração 2028
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão e o comité de 
monitorização referido no artigo 41.º do 
Regulamento (UE) n.º[CSF/2012] 
procedem à monitorização da qualidade da 
execução do programa.

1. A autoridade de gestão e o comité de 
monitorização referido nos artigos 41.º e 
42.º do Regulamento (UE) n.º[CSF/2012] 
procedem à monitorização da qualidade da 
execução do programa.

Or. de

Alteração 2029
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão e o comité de 
monitorização efetuam a monitorização de 
cada programa de desenvolvimento rural 
por meio de indicadores financeiros, de 
realizações e de objetivos.

2. A autoridade de gestão e o comité de 
monitorização efetuam a monitorização de 
cada programa de desenvolvimento rural 
por meio de indicadores financeiros, de 
realizações, de impactos e de objetivos.

Or. en

Alteração 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro decidirá a composição 
de cada Comité e este incluirá:
a) as autoridades locais e regionais 
competentes e outras autoridades públicas
b)os parceiros económicos e sociais
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c) qualquer outro organismo apropriado 
em representação da sociedade civil, 
organizações não governamentais, 
incluindo organizações ambientais, e 
entidades responsáveis pela promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

Or. es

Justificação

A composição dos comités de monitorização deve ter um caráter mais específico, incluindo os 
agentes económicos e sociais como membros de pleno direito.

Alteração 2031
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) É consultado e emite um parecer, no 
prazo de quatro meses a contar da decisão 
de aprovação do programa, sobre os 
critérios de seleção das operações 
financiadas. Tais critérios são revistos de 
acordo com as necessidades da 
programação;

(a) Toma uma decisão no prazo de quatro 
meses a contar da decisão de aprovação do 
programa, sobre os critérios de seleção das 
operações financiadas. Tais critérios são 
revistos de acordo com as necessidades da 
programação;

Or. de

Alteração 2032
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Examina as atividades e as realizações 
ligadas ao plano de avaliação do programa;

(b) Examina e autoriza as atividades e as 
realizações ligadas ao plano de avaliação 
do programa;



PE494.481v01-00 156/171 AM\909515PT.doc

PT

Or. de

Alteração 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Examina as atividades e as realizações 
ligadas ao plano de avaliação do 
programa;

(b) Examina o plano de avaliação 
apresentado pela autoridade de gestão e a 
evolução da respetiva execução.

Or. en

Alteração 2034
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Examina as ações do programa relativas 
ao cumprimento das condições ex ante;

(c) Examina e autoriza as ações do 
programa relativas ao cumprimento das 
condições ex ante;

Or. de

Alteração 2035
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Analisa e aprova os relatórios anuais de 
execução antes do seu envio à Comissão.

(e) Analisa e emite um parecer sobre os 
relatórios anuais de execução antes do seu 
envio à Comissão.
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Or. en

Alteração 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de maio de 2016 e 
em 31 de maio de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 abrange os anos civis de 2014 e 2015.

1. O mais tardar em 30 de junho de 2016 e 
em 30 de junho de cada ano subsequente, 
até 2022 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório final de 
execução será apresentado pelos 
Estados-Membros até 31 de dezembro de 
2023. O relatório apresentado em 2016 
abrange os anos civis de 2014 e 2015.

Or. en

Alteração 2037
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 82 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de maio de 2016 e 
em 31 de maio de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 abrange os anos civis de 2014 e 2015.

1. O mais tardar em 30 de junho de 2016 e 
em 30 de junho de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 deve cobrir os anos civis de 2014 e 
2015.

Or. it
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Alteração 2038
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de maio de 2016 e 
em 31 de maio de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 abrange os anos civis de 2014 e 2015.

1. O mais tardar em 3º de junho de 2016 e 
em 30 de junho de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 abrange os anos civis de 2014 e 2015.

Or. de

Alteração 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de maio de 2016 e 
em 31 de maio de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 abrange os anos civis de 2014 e 2015.

1. O mais tardar em 30 de junho de 2016 e 
em 30 de junho de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 abrange os anos civis de 2014 e 2015.

Or. en

Alteração 2040
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de maio de 2016 e 
em 31 de maio de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 abrange os anos civis de 2014 e 2015.

1. O mais tardar em 30 de junho de 2016 e 
em 30 de junho de cada ano subsequente, 
até 2023 inclusive, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório anual 
de execução relativo à execução do 
programa de desenvolvimento rural no ano 
civil anterior. O relatório apresentado em 
2016 abrange os anos civis de 2014 e 2015.

Or. en

Alteração 2041
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, prevê os elementos que devem 
constar das avaliações ex ante e ex post 
referidas nos artigos 48.º e 50.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] e 
estabelece os requisitos mínimos para o 
plano de avaliação referido no artigo 49.º 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012]. Tais 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 91.º.

1. A Comissão é autorizada a elaborar 
atos delegados nos termos do artigo 90.º
referentes aos elementos que devem 
constar das avaliações ex ante e ex post 
referidas nos artigos 48.º e 50.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] e 
estabelece os requisitos mínimos para o 
plano de avaliação referido no artigo 49.º 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012].

Or. de

Justificação

Não é uma decisão puramente técnica.

Alteração 2042
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 85 – parágrafo 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão realiza avaliações ex post, em 
estreita cooperação com o 
Estado-Membro e as autoridades de 
gestão.

Or. en

Alteração 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 88 – título

Texto da Comissão Alteração

Auxílios estatais Auxílios estatais no âmbito do artigo 42.º 
do Tratado

Or. es

Alteração 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não são aplicáveis aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento nem ao 
financiamento nacional adicional referido 
no artigo 89.º, no âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado.

2. Os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não são aplicáveis aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento nem ao 
financiamento nacional adicional, no 
âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado e dos artigos 22.º a 27.º e 35.º do 
presente regulamento.
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Or. fr

Alteração 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não são aplicáveis aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento nem ao 
financiamento nacional adicional referido 
no artigo 89.º, no âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado.

2. Os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não são aplicáveis aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento nem ao 
financiamento nacional adicional, no 
âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado.

Or. es

Justificação

Esta exclusão é razoável, porque todas as condições e requisitos da ajuda, bem como a 
intensidade e limites máximos, que se encontram no Regulamento FEADER, estão declarados 
nos Programas de Desenvolvimento Rural e são autorizados pela Comissão.

Alteração 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não são aplicáveis aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento nem ao 
financiamento nacional adicional referido 
no artigo 89.º, no âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado.

2. Os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não são aplicáveis aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento nem ao 
financiamento nacional adicional, no 
âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado.
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Or. es

Justificação

Coerência entre o sistema jurídico e o próprio funcionamento das ajudas e simplificação das 
formalidades.

Alteração 2047
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2 a. No âmbito de aplicação dos artigos 
107.º, 108.º e 109.º do Tratado, a
Comissão é autorizada a elaborar atos 
delegados nos termos do artigo 90.º no 
tocante às regras sobre as disposições que 
regem a aplicabilidade de todas as 
medidas do presente regulamento que não 
sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do artigo 42.º do TFUE.

Or. de

Alteração 2048
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 89 – título

Texto da Comissão Alteração

Financiamento nacional adicional Notificação de auxílios estatais

Or. en

Alteração 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Artigo 89 – título

Texto da Comissão Alteração

Financiamento nacional adicional Auxílios estatais não abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado

Or. es

Alteração 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 89 – título

Texto da Comissão Alteração

Financiamento nacional adicional Auxílios estatais não abrangidos pelo 
âmbito do artigo 42.º do Tratado

Or. es

Alteração 2051
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 89 – título

Texto da Comissão Alteração

Financiamento nacional adicional Financiamento nacional adicional e ajudas 
não abrangidas no âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado

Or. it

Alteração 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos efetuados pelos Estados-
Membros em relação às operações 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado destinados a 
fornecer um financiamento adicional a 
medidas de desenvolvimento rural que 
beneficiem de apoio da União são 
notificados pelos Estados-Membros e 
aprovados pela Comissão nos termos do 
presente regulamento, no âmbito da 
programação referida no artigo 7.º. Na 
avaliação desses pagamentos, a Comissão 
aplica, por analogia, os critérios 
estabelecidos para a aplicação do 
artigo 107.º do Tratado. O Estado-
Membro em causa só pode proceder à 
execução do financiamento adicional 
proposto a favor do desenvolvimento rural 
após a sua aprovação.

Suprimido

Or. fr

Alteração 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros em relação às operações 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado destinados a 
fornecer um financiamento adicional a 
medidas de desenvolvimento rural que 
beneficiem de apoio da União são 
notificados pelos Estados-Membros e 
aprovados pela Comissão nos termos do 
presente regulamento, no âmbito da 
programação referida no artigo 7.º. Na 

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros, em relação às operações 
excluídas do âmbito de aplicação do artigo 
42.º do Tratado a medidas de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União são notificados pelos 
Estados-Membros e aprovados pela 
Comissão nos termos do presente 
regulamento, no âmbito da programação 
referida no artigo 7.º. Na avaliação desses 
pagamentos, a Comissão aplica, por 
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avaliação desses pagamentos, a Comissão 
aplica, por analogia, os critérios 
estabelecidos para a aplicação do artigo 
107.º do Tratado. O Estado-Membro em 
causa só pode proceder à execução do 
financiamento adicional proposto a favor 
do desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

analogia, os critérios estabelecidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado. O 
Estado-Membro em causa só pode 
proceder à execução do financiamento 
adicional proposto a favor do 
desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

Or. es

Alteração 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros em relação às operações 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado destinados a 
fornecer um financiamento adicional a 
medidas de desenvolvimento rural que 
beneficiem de apoio da União são 
notificados pelos Estados-Membros e 
aprovados pela Comissão nos termos do 
presente regulamento, no âmbito da 
programação referida no artigo 7.º. Na 
avaliação desses pagamentos, a Comissão 
aplica, por analogia, os critérios 
estabelecidos para a aplicação do artigo 
107.º do Tratado. O Estado-Membro em 
causa só pode proceder à execução do 
financiamento adicional proposto a favor 
do desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros, em relação às operações 
excluídas do âmbito de aplicação do artigo 
42.º do Tratado, a medidas de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União são notificados pelos 
Estados-Membros e aprovados pela 
Comissão nos termos do presente 
regulamento, no âmbito da programação 
referida no artigo 7.º. Na avaliação desses 
pagamentos, a Comissão aplica, por 
analogia, os critérios estabelecidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado. O 
Estado-Membro em causa só pode 
proceder à execução do financiamento 
adicional proposto a favor do 
desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

Or. es

Alteração 2055
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros em relação às operações 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado destinados a 
fornecer um financiamento adicional a 
medidas de desenvolvimento rural que 
beneficiem de apoio da União são 
notificados pelos Estados-Membros e 
aprovados pela Comissão nos termos do 
presente regulamento, no âmbito da 
programação referida no artigo 7.º. Na 
avaliação desses pagamentos, a Comissão 
aplica, por analogia, os critérios 
estabelecidos para a aplicação do artigo 
107.º do Tratado. O Estado-Membro em 
causa só pode proceder à execução do 
financiamento adicional proposto a favor 
do desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros, em relação às operações 
excluídas do âmbito de aplicação do artigo 
42.º do Tratado, a medidas de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União são notificados pelos 
Estados-Membros e aprovados pela 
Comissão nos termos do presente 
regulamento, no âmbito da programação 
referida no artigo 7.º. Na avaliação desses 
pagamentos, a Comissão aplica, por 
analogia, os critérios estabelecidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado. O 
Estado-Membro em causa só pode 
proceder à execução do financiamento 
adicional proposto a favor do 
desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

Or. es

Justificação

Este artigo poderia ser utilizado para simplificar os processos de financiamento das ajudas 
não agrícolas de desenvolvimento rural, considerando como notificação o Programa de 
Desenvolvimento Rural para os efeitos previstos no TFUE

Alteração 2056
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 89 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros em relação às operações 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros em relação às operações 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
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artigo 42.º do Tratado destinados a 
fornecer um financiamento adicional a 
medidas de desenvolvimento rural que 
beneficiem de apoio da União são 
notificados pelos Estados-Membros e 
aprovados pela Comissão nos termos do 
presente regulamento, no âmbito da 
programação referida no artigo 7.º. Na 
avaliação desses pagamentos, a Comissão 
aplica, por analogia, os critérios 
estabelecidos para a aplicação do artigo 
107.º do Tratado. O Estado-Membro em 
causa só pode proceder à execução do 
financiamento adicional proposto a favor 
do desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

artigo 42.º do Tratado destinados a 
fornecer um financiamento adicional a 
medidas de desenvolvimento rural que 
beneficiem de apoio da União e os 
pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros para operações não 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado são notificados 
pelos Estados-Membros e aprovados pela 
Comissão nos termos do presente 
regulamento, no âmbito da programação 
referida no artigo 7.º. Na avaliação desses 
pagamentos, a Comissão aplica, por 
analogia, os critérios estabelecidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado. O 
Estado-Membro em causa só pode 
proceder à execução do financiamento 
adicional proposto a favor do 
desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

Or. it

Alteração 2057
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros em relação às operações 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado destinados a 
fornecer um financiamento adicional a 
medidas de desenvolvimento rural que 
beneficiem de apoio da União são 
notificados pelos Estados-Membros e 
aprovados pela Comissão nos termos do 
presente regulamento, no âmbito da 
programação referida no artigo 7.º. Na 
avaliação desses pagamentos, a Comissão 
aplica, por analogia, os critérios 
estabelecidos para a aplicação do artigo 
107.º do Tratado. O Estado-Membro em 

Todos os pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros de acordo, e em 
conformidade, com este regulamento em 
relação às operações abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado são notificados pelos 
Estados-Membros e aprovados pela 
Comissão nos termos do presente 
regulamento, no âmbito da programação 
referida no artigo 7.º. Na avaliação desses 
pagamentos, a Comissão aplica critérios 
idênticos aos estabelecidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado. O 
Estado-Membro em causa só pode 
proceder à execução do financiamento 
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causa só pode proceder à execução do 
financiamento adicional proposto a favor 
do desenvolvimento rural após a sua 
aprovação.

proposto a favor do desenvolvimento rural 
após a sua notificação.

Or. en

Alteração 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1 – parágrafo 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se estiverem previstos no programa de 
desenvolvimento rural instrumentos 
contendo os elementos de auxílio estatal, 
esses instrumentos não estão sujeitos a 
uma notificação em separado.

Or. en

Justificação

Advogamos a retificação da legislação da UE a fim de evitar um procedimento separado 
para a aprovação de instrumentos de apoio específicos, encarados do ponto de vista do 
respetivo cumprimento da política de concorrência.

Alteração 2059
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão apresenta um 
relatório sobre a delegação de poderes 
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pelo menos nove meses antes da 
expiração do prazo de cinco anos. Caso o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
acordarem a prorrogação do prazo da 
delegação de poderes até três meses antes 
do término da mesma, esta será 
prolongada por um período idêntico.
Esta decisão será tomada por maioria 
simples do lado do Parlamento Europeu e 
por maioria qualificada da parte do 
Conselho.

Or. de

Justificação

O Parlamento Europeu deve confirmar ativamente a delegação de poderes à Comissão e em 
caso de dúvida não deverá lutar internamente para recuperar esses direitos legislativos 
próprios.

Alteração 2060
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período de cinco anos a 
contar de…*. 

A Comissão elaborará um relatório sobre 
a delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do fim deste período de cinco 
anos. A delegação de poderes será 
tacitamente renovada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho objetarem a tal 
prorrogação, o mais tardar três meses 
antes do fim de cada período.
_____________

*Data de entrada em vigor do presente 
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regulamento.

Or. en

Justificação

Corresponde à posição adotada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
no âmbito do processo de adaptação ao Tratado de Lisboa.

Alteração 2061
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

A Comissão apresenta um relatório sobre 
a delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes da expiração do prazo de 
cinco anos. A delegação de poderes será 
tacitamente renovada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho objetarem a tal 
prorrogação, o mais tardar três meses 
antes do fim de cada período.

Or. de

Alteração 2062
Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité, 
denominado «Comité do Desenvolvimento 

1. A Comissão é assistida por um Comité, 
denominado «Comité do Desenvolvimento 
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Rural». Esse comité é um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Rural». Esse comité é um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011. Está 
associado a este comité um representante 
nomeado pelo Comité das Regiões.

Or. en

Alteração 2063
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de facilitar a transição do regime 
estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 
1698/2005 para o estabelecido pelo 
presente regulamento, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 121.º, no 
respeitante às condições para integrar o 
apoio aprovado pela Comissão, nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 1698/2005, no 
apoio previsto no presente regulamento, 
incluindo no que se refere à assistência 
técnica e às avaliações ex post.

A fim de facilitar a transição do regime 
estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 
1698/2005 para o estabelecido pelo 
presente regulamento, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 90.º, no 
respeitante às condições para integrar o 
apoio aprovado pela Comissão, nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 1698/2005, no 
apoio previsto no presente regulamento, 
incluindo no que se refere à assistência 
técnica e às avaliações ex post.

Or. de

Justificação

As condições para os atos delegados são apresentadas no artigo 90º.


