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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O aspeto do desenvolvimento rural continua a ser uma componente fundamental da PAC e 
constitui uma das prioridades da atual reforma. A reforma procura conservar a estrutura da 
PAC, composta por dois pilares, com um orçamento para cada pilar, mantido em termos 
nominais ao seu nível de 2013, e uma clara ênfase na obtenção de resultados no que se refere 
às prioridades essenciais da UE. A PAC deve continuar a ser uma política de importância 
estratégica para assegurar a resposta mais eficaz aos desafios políticos e a utilização mais 
eficiente dos recursos orçamentais. Os instrumentos do segundo pilar devem oferecer aos 
Estados-Membros uma maior margem de manobra para encontrar soluções adequadas às suas 
especificidades locais.

Uma vez que a PAC se tornou mais complexa ao longo dos anos, uma das principais 
características da futura PAC deve ser uma melhor regulamentação e uma redução 
significativa da burocracia para os agricultores. Deve ser evitada qualquer carga 
administrativa ou custos injustificados ou excessivos para as autoridades nacionais, 
especialmente tendo em conta a consolidação orçamental dos Estados-Membros e a escassez 
de recursos. As despesas devem ter objetivos bem definidos, para assegurar a boa gestão dos 
fundos da União tendo em vista o fornecimento de bens públicos essenciais através de uma 
PAC multifuncional. Além disso, a reforma pretende criar instrumentos eficazes e duradouros 
para aumentar a eficiência no setor agrícola.

O objetivo da proposta da Comissão consiste em apresentar opções políticas específicas para 
responder aos futuros desafios da agricultura e das zonas rurais e para cumprir os objetivos 
estabelecidos pela PAC. Prevê-se um reforço das medidas ambientais e um aumento dos 
fundos para abordar estas questões numa base territorial. Além disso, os fundos utilizados no 
segundo pilar devem ser mais orientados para a comunidade agrícola.

Em síntese, a Comissão propõe que o desenvolvimento rural seja integrado num Quadro 
Estratégico Comum juntamente com outros fundos da UE em gestão partilhada, com um 
reforço da abordagem orientada para os resultados, sujeita a condicionalidades ex ante mais 
claras e melhoradas. O segundo pilar da PAC deve funcionar em coordenação com o primeiro 
pilar, bem como com outros fundos da UE (nomeadamente o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão e o 
Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (FEAMP)), e complementá-los. Os 
fundos são inseridos num Quadro Estratégico Comum a nível da UE, que será transposto nos 
contratos de parceria a nível nacional, com objetivos e regras comuns de funcionamento. O 
estabelecimento de regras comuns para todos os fundos abrangidos por um Quadro 
Estratégico Comum facilitará a gestão dos projetos, tanto para os beneficiários, como para as 
autoridades nacionais, assim como a execução de projetos integrados.

É essencial assegurar que a concessão de pagamentos cumpra os requisitos de interesse 
público.  

O presente parecer baseia-se nos montantes financeiros globais previstos pela Comissão para 
a PAC no próximo quadro financeiro plurianual. Quaisquer alterações fundamentais a essa 
proposta implicam a revisão do conteúdo do presente parecer.
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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56 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.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57 Suprimido
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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.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58 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 
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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.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59 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.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60 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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