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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental 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
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado. É especialmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. A Comissão 
deve, aquando da preparação e elaboração 
de atos delegados, assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(4) A fim de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado. É especialmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. A Comissão 
deve, aquando da preparação e elaboração 
de atos delegados, assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O Tribunal de 
Contas pode apresentar um parecer sobre 
esses atos delegados mediante pedido quer 
do Parlamento Europeu quer do 
Conselho, nos termos do artigo 287.º, n.º 
4, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Justificação

Tal permitirá que o Parlamento e o Conselho formem as suas respetivas opiniões com base 
na consultoria técnica fornecida pelo Tribunal de Contas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n. º 1 – alínea l)
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Texto da Comissão Alteração

(l) «Custo de transação»: custo associado a 
um compromisso, mas não diretamente 
imputável à sua execução;

(l) «Custo de transação»: custo associado a 
um compromisso, gerado indiretamente 
pela sua aplicação;

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

(r) «Catástrofe natural»: um acontecimento 
natural, biótico ou abiótico, que perturba 
gravemente os sistemas de produção 
agrícola e as estruturas florestais, 
provocando, a prazo, prejuízos económicos 
importantes para os setores agrícola e
florestal;

(r) «Catástrofe natural»: um acontecimento 
natural, biótico ou abiótico, que perturba 
gravemente os sistemas de produção 
agrícola e as estruturas florestais, 
provocando, a prazo, prejuízos económicos 
importantes para os setores agrícola ou
florestal;

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

(s) «Acontecimento catastrófico»: um 
acontecimento imprevisto, biótico ou 
abiótico, induzido pela atividade humana, 
que perturba gravemente os sistemas de 
produção agrícola e as estruturas florestais, 
provocando, a prazo, prejuízos económicos 
importantes para os setores agrícola e
florestal;

(s) «Acontecimento catastrófico»: um 
acontecimento imprevisto, biótico ou 
abiótico, induzido pela atividade humana, 
que perturba gravemente os sistemas de 
produção agrícola e as estruturas florestais, 
provocando, a prazo, prejuízos económicos 
importantes para os setores agrícola ou
florestal;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e da 
silvicultura;

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(a) Restauração e preservação da 
biodiversidade, incluindo nas zonas Natura 
2000 e nas zonas agrícolas de elevado 
valor natural, e das paisagens europeias;

(a) Restauração e preservação da 
biodiversidade, incluindo nas zonas Natura 
2000 e nos sistemas de zonas agrícolas de 
elevado valor natural, e das paisagens 
europeias;

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em relação a cada um dos objetivos e 
prioridades da União mencionados no 
presente artigo a Comissão especifica 
uma série precisa de objetivos e metas, 
além de controlar a concretização dos 
mesmos.

Justificação

Esta alteração reflete o pedido do Parlamento no sentido de centrar mais a política nos 
resultados das ações da UE e de aferir os seus progressos.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro identifica 
claramente nos programas nacionais as
suas necessidades em termos de 
prioridades da União, bem como 
indicadores que permitam à Comissão 
controlar os resultados alcançados.

Justificação

Esta alteração reflete o pedido do Parlamento no sentido de centrar mais a política nos 
resultados das ações da UE e de aferir os seus progressos.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Regra geral, a Comissão e os Estados-
Membros asseguram que o apoio da UE 
seja canalizado para as zonas rurais onde 
é mais preciso.

Justificação

Esta alteração reflete o pedido do Parlamento no sentido de centrar mais a atenção nos 
resultados das ações da UE.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea n) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a designação pelo Estado-Membro de 
todas as autoridades previstas no artigo 
72.º, n.º 2, e, a título informativo, uma 
descrição sucinta da estrutura de gestão e 

(i) a designação pelo Estado-Membro de 
todas as autoridades previstas no artigo 
72.º, n.º 2, e uma descrição da estrutura de 
gestão e controlo, incluindo a 
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controlo; verificabilidade e controlabilidade das 
medidas e submedidas de desenvolvimento 
rural; uma condição para adotar o 
programa de desenvolvimento regional 
deve ser o facto de a Comissão ter 
considerado a estrutura de gestão e 
controlo eficiente e efetiva;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, em conjunto com os Estados-
Membros, cria instrumentos eficazes –
incluindo critérios de seleção claros e 
inequívocos – com vista a minorar o risco 
de duplos financiamentos irregulares a 
partir de outros fundos da UE ou de 
fundos nacionais.

Justificação

O projeto de regulamento prevê o financiamento de muitas (novas) medidas a partir de fontes 
distintas do FEADER, sejam elas outros fundos da UE ou fundos nacionais. Esta diversidade 
de fontes de financiamento acarreta um risco elevado de duplo financiamento irregular, que 
deve ser minorado.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. O apoio previsto no n.º 1, alínea c), 
corresponde a 120 % do pagamento anual 
recebido pelo beneficiário ao abrigo do 
regime dos pequenos agricultores.

7. A Comissão clarifica melhor os 
objetivos desta medida e estabelece 
critérios claros e controlos efetivos com 
vista a evitar operações abusivas. 

Justificação

According to the draft regulation, support under this measure shall also cover  annual 
payments for farmers who, at the time of submitting their application for support, participate 
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in the small farmers scheme for at least one year and who commit to permanently transfer  
their entire holding and the corresponding payment entitlements to another farmer. It is 
unclear what is intended to be achieved with this measure. It appears to be an income support 
or retirement scheme for farmers who permanently transmit their holding. It is unclear why 
such support should be financed by pillar II. It is therefore proposed to delete this sub 
measure unless the necessary clarification is provided  as to the objectives and targets, and 
unless clear criteria and effective controls are established in order to avoid abusive 
operations by farmers seeking to obtain the aid, by, for example, formally transferring the 
holdings to a family member.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Os estudos e os investimentos 
associados à manutenção, recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais, 
incluindo os aspetos socioeconómicos;

(f) Os estudos e os investimentos 
associados à manutenção, recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural, dos sítios de elevado valor 
ambiental, das aldeias e das paisagens 
rurais, incluindo os aspetos 
socioeconómicos conexos, bem como as 
ações de sensibilização para os aspetos 
ambientais;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os investimentos destinados à 
deslocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios e outras 
instalações situadas perto de povoações 
rurais, com vista à melhoria da qualidade 
de vida ou ao reforço do desempenho 
ambiental dessas povoações.

(g) Os investimentos destinados à 
deslocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios e outras 
instalações situadas no interior e perto de 
povoações rurais, com vista à melhoria da 
qualidade de vida ou ao reforço do 
desempenho ambiental dessas povoações.

Alteração 15
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME.

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME ou a elas 
assimilados na legislação dos Estados-
Membros.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações. Pode também, em 
casos devidamente justificados, ser 
concedido a outros gestores de terras.

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações, bem como aos 
titulares ou administradores públicos de 
florestas, cujo financiamento não é 
assegurado pelos orçamentos nacionais.
Pode também, em casos devidamente 
justificados, ser concedido a outros 
gestores de terras.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

São adotadas medidas para delinear 
claramente os objetivos que se situam 
entre o primeiro e o segundo pilar da PAC 
e para assegurar que a decisão de 
financiamento de determinada medida 
por um pilar se baseie na contribuição 
dessa medida para a concretização dos 
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objetivos do pilar.

Justificação

Embora os pagamentos diretos ao abrigo do primeiro pilar possam contribuir para os 
rendimentos agrícolas, o regulamento relativo ao desenvolvimento rural (segundo pilar) 
inclui ainda um instrumento de estabilização dos rendimentos, que concede compensações 
aos agricultores que se defrontam com uma redução significativa dos seus rendimentos. É 
necessário delinear claramente os objetivos que se situam entre o primeiro e o segundo pilar 
e assegurar que a decisão de financiamento de determinada medida por um pilar se baseie na 
contribuição dessa medida para a concretização dos objetivos do pilar.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem manter 
o apoio ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 25% da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agro-ambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da 
medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas.

Justificação

A fim de atingir a afetação de recursos mencionada no considerando 28, é necessário incluir 
o texto do considerando nas disposições vinculativas.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o auxílio for concedido em função de 
custos-padrão ou de custos adicionais e 
perda de rendimentos, os Estados-
Membros asseguram que os métodos de 
cálculo correspondentes são adequados e 
exatos e estabelecidos previamente com 
base num cálculo justo, equitativo e 
verificável. Para o efeito, um organismo 
independente das autoridades responsáveis 
pelos cálculos, dotado de competências 
adequadas, emite um certificado que 
confirme a adequação e a exatidão dos 
cálculos. Este certificado é incluído no 
programa de desenvolvimento rural. 

2. Se o auxílio for concedido em função de 
custos-padrão ou de custos adicionais e 
perda de rendimentos, os Estados-
Membros asseguram que os métodos de 
cálculo correspondentes são adequados e 
exatos e estabelecidos previamente com 
base num cálculo justo, equitativo e 
verificável. Para o efeito, um organismo 
independente das autoridades responsáveis 
pelos cálculos, dotado de competências 
adequadas, emite um certificado que 
confirme a adequação e a exatidão dos 
cálculos. Este certificado é incluído no 
programa de desenvolvimento rural. A 
Comissão assegura, antes de aprovar os 
programas, que todos os elementos 
relevantes sejam incluídos nos cálculos e 
que as principais hipóteses e parâmetros 
sejam adequados.

Justificação

Esta alteração reflete os problemas identificados pelo Tribunal no que se refere aos 
problemas relacionados com a fixação dos montantes da ajuda (ver n.º 97 do Relatório 
Especial 7/2011).

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 75 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Demonstrar os progressos e resultados 
da política de desenvolvimento rural e 
avaliar o impacto, a eficácia, a eficiência e 
a pertinência das intervenções no domínio 
da política do desenvolvimento rural;

(a) Avaliar de forma crítica e objetiva os 
progressos e resultados da política de 
desenvolvimento rural e avaliar o impacto, 
a eficácia, a eficiência e a pertinência das 
intervenções no domínio da política do 
desenvolvimento rural;
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Justificação

A redação original é demasiado prescritiva.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Tribunal de Contas Europeu pode 
apresentar um parecer sobre os atos 
delegados referidos no artigo 2.º, n.º 2, no 
artigo 6.º, n.º 2, no artigo 12.º, n.º 2, no 
artigo 15.º, n.º 5, no artigo 16.º, n.º 9, no 
artigo 17.º, n.º 4, no artigo 19.º, n.º 6, no 
artigo 20.º, n.º 8, no artigo 21.º, n.º 4, no 
artigo 22.º, n.º 3, no artigo 23.º, n.º 3, no 
artigo 29.º, n.º 10, no artigo 34.º, n.º 4, no 
artigo 35.º, n.º 5, no artigo 36.º, n.º 10, no 
artigo 37.º, n.º 4, no artigo 43.º, n.º 2, no 
artigo 45.º, n.º 3, no artigo 46.º, n.º 6, no 
artigo 47.º, n.º 6, no artigo 51.º, n.º 4, e no 
artigo 95.º, mediante pedido do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Justificação

Tal permitirá que o Parlamento e o Conselho formem as suas respetivas opiniões com base 
na consultoria técnica fornecida pelo Tribunal de Contas.
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