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Alteração 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, mulheres que trabalhem neste 
setor, zonas de montanha e a criação de 
cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

Or. ro

Justificação

Há muitas mulheres que trabalham na agricultura; no entanto, o seu trabalho é 
frequentemente ignorado, embora muitas mulheres sustentem as suas famílias exclusivamente 
graças ao seu trabalho na agricultura.

Alteração 88
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha, regiões 
ultraperiféricas e a criação de cadeias de 
abastecimento curtas. Os subprogramas 
temáticos devem igualmente ser utilizados 
para permitir a reestruturação de setores
agrícolas com um impacto importante no 
desenvolvimento das zonas rurais. Para 
melhorar a eficácia da intervenção de tais 
subprogramas temáticos, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
prever taxas de apoio mais elevadas para 
determinadas operações abrangidas pelos 
mesmos.

Or. pt

Alteração 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
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divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
abranger também o sistema de 
aprendizagem ao longo da vida que deve 
ser adaptado às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas e 
promover-se a criação de parcerias 
público-privadas para prestação de 
serviços que vão ao encontro de todos os 
segmentos da população.

Or. ro

Justificação

Através do sistema de aprendizagem ao longo da vida podem conquistar-se para este setor 
pessoas desempregadas que tenham anteriormente trabalhado noutros setores.

Alteração 90
Petru Constantin Luhan
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação, 
plataformas regionais destinadas ao 
intercâmbio de experiências e ainda a 
visitas a explorações agrícolas e programas 
de intercâmbio de curta duração. Os 
conhecimentos e as informações adquiridos 
devem permitir aos agricultores, detentores 
de áreas florestais, pessoas que trabalham 
no setor alimentar e PME das zonas rurais 
reforçar, em especial, a sua 
competitividade e eficácia na utilização dos 
recursos e melhorar o seu desempenho 
ambiental, contribuindo simultaneamente 
para a sustentabilidade da economia rural.
A fim de que a transferência de 
conhecimentos e as ações de informação 
produzam esses resultados, deve exigir-se 
que os prestadores de serviços de 
transferência de conhecimentos possuam 
todas as capacidades adequadas.

Or. ro
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Alteração 91
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novos 
setores de produção, novas empresas 
relacionadas com a agricultura e a 
silvicultura ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas, novos 
investimentos em agricultura social e 
novos investimentos em atividades 
turísticas são essenciais para o 
desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas ou silvícolas potencialmente 
viáveis do ponto de vista económico. Para 
assegurar a viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
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compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. de

Justificação

As medidas de investimento devem, em qualquer caso, estar à disposição das explorações 
para ampliações tanto ao nível turístico («turismo de quinta») como ao nível social («terapia 
verde»).

Alteração 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como promover o 
empreendedorismo entre as mulheres, 
inclusivamente no que se refere à
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais.
Há ainda que incentivar o 

desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
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âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. ro

Justificação

No quadro de atividades não agrícolas poderiam ser criados novos postos de trabalho no 
espaço rural.

Alteração 93
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As PME são a espinha dorsal da 
economia rural da União. O 
desenvolvimento das empresas agrícolas e 
não agrícolas deve ter como objetivo a 
promoção do emprego e a criação de 
postos de trabalho de qualidade nas zonas 
rurais, a manutenção dos postos de trabalho 

(22) As PME são a espinha dorsal da 
economia rural da União. O 
desenvolvimento das empresas agrícolas e 
não agrícolas deve ter como objetivo a 
promoção do emprego e a criação de 
postos de trabalho de qualidade 
especialmente para os jovens nas zonas 
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já existentes, a redução dos períodos de 
flutuação sazonal do emprego, o 
desenvolvimento de setores não agrícolas 
fora da agricultura e a transformação dos 
produtos agrícolas e alimentares, 
fomentando simultaneamente a integração 
das empresas e as ligações intersetoriais a 
nível local. Importa incentivar projetos que 
integrem ao mesmo tempo a agricultura, o 
turismo rural (através da promoção de um 
turismo responsável e sustentável nas 
zonas rurais), o património natural e 
cultural, assim como os investimentos em 
energias renováveis.

rurais, a manutenção dos postos de trabalho 
já existentes, a redução dos períodos de 
flutuação sazonal do emprego, o 
desenvolvimento de setores não agrícolas 
fora da agricultura e a transformação dos 
produtos agrícolas e alimentares, 
fomentando simultaneamente a integração 
das empresas e as ligações intersetoriais a 
nível local. Importa incentivar projetos que 
integrem ao mesmo tempo a agricultura, o 
turismo rural (através da promoção de um 
turismo responsável e sustentável nas 
zonas rurais), o património natural e 
cultural, assim como os investimentos em 
energias renováveis.

Or. ro

Alteração 94
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos sem os quais o 
potencial de crescimento e o potencial 
para promover o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais não podem ser 
aproveitados. Por conseguinte, importa 
conceder apoio a operações com este 
objetivo, nomeadamente as respeitantes ao 
acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
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infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

Or. ro

Alteração 95
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os agrupamentos de produtores 
ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação de
agrupamentos de produtores. A fim de 
garantir a melhor utilização de recursos 
financeiros limitados, só devem beneficiar 
de apoio os agrupamentos de produtores 
considerados como PME. Para assegurar
que o agrupamento de produtores se torne 
uma entidade viável, o reconhecimento de
um agrupamento pelos Estados-Membros

(27) As organizações de produtores 
ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação ou 
o aumento das organizações de 
produtores. A fim de garantir a melhor 
utilização de recursos financeiros 
limitados, só devem beneficiar de apoio as 
organizações de produtores consideradas
como PME. Para assegurar que a
organização de produtores se torne uma 
entidade viável, o reconhecimento de uma
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deve ser sujeito à apresentação de um 
plano de atividades. Para evitar a 
concessão de ajudas ao funcionamento e 
manter o efeito de incentivo do apoio, 
convém limitar a sua duração máxima a 
cinco anos.

organização pelos Estados-Membros deve 
ser sujeito à apresentação de um plano de 
atividades. Para evitar a concessão de 
ajudas ao funcionamento e manter o efeito 
de incentivo do apoio, convém limitar a 
sua duração máxima a cinco anos.

Or. en

Alteração 96
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros 
administradores de terras a servir a 
sociedade no seu conjunto através da 
introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e sejam compatíveis com a 
proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem, em primeiro 
lugar, incentivar ainda mais os agricultores 
a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
em conformidade com o princípio do 
poluidor-pagador. Os serviços previstos em 
medidas agroambientais reconhecidas 
devem poder ser considerados como 
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com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
administradores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. 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 agroambiente 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.

compromissos de ecologização para fins 
de pagamentos diretos. Em muitos casos, 
as sinergias decorrentes de compromissos 
assumidos em conjunto por um 
agrupamento de agricultores ampliam os 
benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores podem 
executar corretamente os compromissos 
que tenham assumido, os 
Estados-Membros devem esforçar-se por 
lhes providenciar as competências e os 
conhecimentos necessários para o efeito. 
Os Estados-Membros devem manter o 
apoio ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar 
obrigatoriamente, 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 agroambiente 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. Esta 
medida deve destinar-se prioritariamente 
aos dirigentes de explorações agrícolas.

Or. de

Alteração 97
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os pagamentos destinados aos 
agricultores nas zonas de montanha ou 
noutras zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas devem contribuir, através do 

(32) Os pagamentos destinados aos 
agricultores nas zonas de montanha, 
regiões ultraperiféricas ou noutras zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas devem 
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incentivo a uma utilização continuada das 
terras agrícolas, para a manutenção da 
paisagem rural e a conservação e promoção 
de sistemas agrícolas sustentáveis. Para 
assegurar a eficácia deste apoio, os 
pagamentos devem compensar os 
agricultores pela perda de rendimentos e 
pelos custos adicionais resultantes das 
desvantagens da zona em questão.

contribuir, através do incentivo a uma 
utilização continuada das terras agrícolas, 
para a manutenção da paisagem rural e a 
conservação e promoção de sistemas 
agrícolas sustentáveis. Para assegurar a 
eficácia deste apoio, os pagamentos devem 
compensar os agricultores pela perda de 
rendimentos e pelos custos adicionais 
resultantes das desvantagens da zona em 
questão.

Or. pt

Alteração 98
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos,
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam 
uma supressão progressiva dos 
pagamentos em zonas que, na sequência 
da aplicação destes critérios, deixam de 
ser consideradas como zonas sujeitas a 
condicionantes naturais.

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios sustentados 
por elementos de prova científicos sólidos, 
que tenham em consideração as 
especificidades e os objetivos de 
desenvolvimento das regiões e que estejam 
suficientemente diferenciados em função 
da extensão das condicionantes naturais 
existentes e da estrutura económica das 
explorações.

Or. de

Justificação

O resultado da comunicação da Comissão sobre «orientar melhor as ajudas aos agricultores
das zonas com desvantagens» [COM(2009)0161]não é satisfatório e deve, em qualquer caso, 
ter em consideração as especificidades dos Estados-Membros. Devem ser proporcionadas 
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suficientes possibilidades de diferenciação em função dos tipos de exploração.

Alteração 99
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam uma 
supressão progressiva dos pagamentos em 
zonas que, na sequência da aplicação 
destes critérios, deixam de ser consideradas 
como zonas sujeitas a condicionantes 
naturais.

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha, regiões 
ultraperiféricas e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam uma 
supressão progressiva dos pagamentos em 
zonas que, na sequência da aplicação 
destes critérios, deixam de ser consideradas 
como zonas sujeitas a condicionantes 
naturais.

Or. pt

Alteração 100
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A abordagem Leader para o 
desenvolvimento local tem comprovado, ao 
longo de vários anos, a sua utilidade na 
promoção do desenvolvimento das zonas 
rurais, atendendo plenamente às 

(38) A abordagem Leader para o 
desenvolvimento local tem comprovado, ao 
longo de vários anos, a sua utilidade na 
promoção do desenvolvimento das zonas 
rurais, atendendo plenamente às 
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necessidades multissetoriais do 
desenvolvimento rural endógeno, graças à 
sua abordagem ascendente. Por 
conseguinte, é necessário manter Leader no 
futuro e a sua aplicação deverá continuar a 
ser obrigatória em todos os programas de 
desenvolvimento rural.

necessidades multissetoriais do 
desenvolvimento rural endógeno, graças à 
sua abordagem ascendente. Por 
conseguinte, é necessário manter Leader no 
futuro e a sua aplicação deverá continuar a 
ser obrigatória em todos os programas de 
desenvolvimento rural. Os grupos 
LEADER já existentes devem ser 
qualificados como grupos de ação local, 
desde que preencham todos os requisitos 
estabelecidos nos artigos 28.º, 29.º e 30.º 
do Regulamento [CPR].

Or. en

Alteração 101
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Convém que a execução de projetos 
inovadores no contexto da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
seja realizada por grupos operacionais que 
reúnam agricultores, investigadores, 
conselheiros, empresas e outros 
intervenientes interessados na inovação do 
setor agrícola. Para que todo o setor possa 
tirar proveito dos resultados destes 
projetos, há que os divulgar.

(52) Convém que a execução de projetos 
inovadores no contexto da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
seja realizada por grupos operacionais que 
reúnam agricultores, investigadores, 
universidades com oferta formativa nesta 
área, conselheiros, empresas e outros 
intervenientes interessados na inovação do 
setor agrícola. Para que todo o setor possa 
tirar proveito dos resultados destes 
projetos, há que promover a sua 
divulgação e financiar as medidas de 
divulgação no quadro da assistência 
técnica.

Or. ro

Alteração 102
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) «Regiões menos desenvolvidas»: 
regiões cujo produto interno bruto (PIB) 
per capita é inferior a 75 % do PIB médio 
da UE-27;

(j) «Regiões menos desenvolvidas»: 
regiões que se encontram no objetivo 
convergência no Quadro Financeiro 
Plurianual 2014-2020, e que se 
caracterizam por ter um produto interno 
bruto (PIB) per capita inferior a 75 % do 
PIB médio da UE-27;

Or. pt

Alteração 103
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável e do crescimento económico 
nas zonas rurais de toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola, 
alimentar e florestal da União mais 
equilibrado sob o ponto de vista territorial 
e ambiental, menos prejudicial para o 
clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais competitivo, produtivo e
inovador.

Or. de

Justificação

Os objetivos do regulamento FEADER devem ser coerentes com os objetivos de crescimento 
da estratégia Europa 2020, pelo que deve ser abordada a questão da competitividade das 
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explorações agrícolas e silvícolas.

Alteração 104
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação e 
modernização das explorações agrícolas;

Or. pt

Alteração 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

a) Dinamização da diversificação e da 
criação de novas pequenas empresas, 
sobretudo de mulheres e de jovens, e de 
empregos;

Or. ro

Justificação

A promoção da criação de microempresas, bem como de pequenas e médias empresas, por 
jovens e mulheres irá contribuir para a fixação destes segmentos da população nas zonas 
rurais.
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Alteração 106
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

a) Dinamização da diversificação, da 
criação de pequenas empresas, do 
desenvolvimento das que já existem e da
criação de empregos;

Or. fi

Alteração 107
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

a) Dinamização da diversificação e da 
criação de novas pequenas empresas e de 
empregos, sobretudo para os jovens;

Or. ro

Alteração 108
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Às zonas de montanha referidas no 
artigo 33.º, n.º 2;

(c) Às zonas de montanha referidas no 
artigo 33.º, n.º 2, e às zonas com 
condicionantes naturais significativas 
referidas no artigo 33º, n.º 4;

Or. pt
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Alteração 109
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao desenvolvimento e à promoção 
de produções agrícolas com marcas 
oficiais de qualidade, como a agricultura 
biológica.

Or. pt

Alteração 110
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores, das 
zonas de montanha, e das regiões 
ultraperiféricas, as taxas máximas de 
apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

Or. pt

Alteração 111
Czesław Adam Siekierski
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma análise das necessidades 
relativas aos requisitos de monitorização e 
avaliação e o plano de avaliação referido 
no artigo 49.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012]. Os Estados-Membros
preveem recursos suficientes e ações de 
reforço das capacidades para dar resposta 
às necessidades identificadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 112
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

As condições ex ante referidas no anexo IV 
são aplicáveis à programação do
FEADER, desde que sejam relevantes e 
aplicáveis aos objetivos específicos 
prosseguidos no âmbito das prioridades 
do programa.

Or. en

Justificação

A extensão das condições ex ante propostas para os programas de desenvolvimento rural 
deve abranger apenas as condições específicas para os mesmos. As condições referidas no 
anexo IV têm um espetro mais amplo – a grande maioria (à exceção dos pontos 1, 2,4.1 - 4.3, 
6.1 e das condições horizontais n.º 2 e 3) deve ser considerada ao nível dos contratos de 
parceria, sendo a sua avaliação incluída no contrato.

Alteração 113
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

As condições ex ante referidas no anexo IV 
são aplicáveis ao FEADER sempre que 
relevantes para o mesmo, e igualmente 
aplicáveis aos objetivos específicos 
prosseguidos pelas prioridades do 
programa.

Or. de

Justificação

A política de desenvolvimento do espaço rural não deve ser responsabilizada pelo 
cumprimento de requisitos em outras áreas. Só devem ser aplicadas as condições ex ante 
relacionadas efetivamente com as prioridades desta política.

Alteração 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida não 
compreende os cursos de formação ou 
estágios que façam parte de programas ou 
sistemas regulares do ensino secundário ou 
superior.

O apoio no âmbito desta medida não 
compreende os cursos de formação ou 
estágios que façam parte de programas ou 
sistemas regulares do ensino secundário ou 
superior, podendo, no entanto, abranger 
cursos organizados no âmbito do sistema 
de aprendizagem ao longo da vida ou da 
reconversão profissional em que sejam 
tidas em consideração as necessidades dos 
intervenientes no espaço rural.

Or. ro

Justificação

O sistema de aprendizagem ao longo da vida permite a reconversão profissional e o 
desenvolvimento de novas atividades.
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Alteração 115
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O apoio pode também cobrir os 
custos decorrentes das atividades de 
informação e de promoção de produtos no 
âmbito dos sistemas de qualidade 
referidos no n.º 1.

Or. pt

Alteração 116
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. contribuam para a promoção do 
crescimento e da segurança dos postos de 
trabalho ao longo da cadeia de produção, 
assim como para o acesso das explorações 
agrícolas a novos setores de exploração, 
por exemplo, na área do turismo ou na 
área social,

Or. de

Justificação

As medidas de investimento devem, em qualquer caso, estar à disposição das explorações 
para ampliações tanto ao nível turístico («turismo de quinta») como ao nível social («terapia 
verde»).

Alteração 117
Czesław Adam Siekierski
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A concessão à taxa máxima do apoio 
ao abrigo do n.º 1, alínea b), está limitada 
às micro, pequenas e médias empresas, na 
aceção da Recomendação 2003/361/CE 
da Comissão. A intensidade máxima da 
ajuda é reduzida para metade no caso de 
empresas não abrangidas pelo n.º 1 do 
artigo 2.º da referida recomendação que 
empreguem menos de 750 pessoas ou cujo 
volume de negócios seja inferior a 200 
milhões de euros.

Or. en

Justificação

Avalio negativamente a proposta que concede apoios a empresas de transformação 
independentemente da sua dimensão (até à data, as entidades de maior dimensão foram 
excluídas). As empresas de grande dimensão e com uma forte posição no mercado podem, 
devido às economias de escala, investir no seu próprio desenvolvimento, sem auxílios 
estatais. Permitir aos Estados-Membros decidirem sobre esta matéria pode dar origem a 
distorções das regras da concorrência do mercado único.

Alteração 118
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O pagamento das prestações de 
reforma aos agricultores que cedem, a 
título permanente, a sua exploração a 
outro agricultor.

Or. en

Justificação

O atual regime de reforma antecipada deve ser mantido.
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Alteração 119
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas, a outros 
residentes de zonas rurais e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

Or. en

Alteração 120
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais, a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola e a outros residentes de 
zonas rurais.

Or. en

Alteração 121
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. O apoio previsto n.º 1, alínea c-A) é 
concedido aos agricultores que exerceram 
a atividade agrícola durante, no mínimo, 
10 anos, cuja idade não seja inferior a 60 
anos, que se comprometam a transferir 
para outro agricultor, a título 
permanente, a totalidade da sua 
exploração, juntamente com os 
correspondentes direitos ao pagamento, e 
que ponham definitivamente termo a toda 
a atividade agrícola comercial.

Or. en

Alteração 122
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação ou o 
aumento de dimensão e de escala das 
organizações de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

Or. pt

Alteração 123
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Adaptação da produção e resultados dos 
membros desses agrupamentos às 
exigências do mercado;

(a) Adaptação da produção e resultados dos 
membros dessas organizações às 
exigências do mercado;
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Or. en

Alteração 124
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos de 
produtores, tais como o desenvolvimento 
de competências empresariais e comerciais 
e a organização e facilitação de processos 
de inovação.

(d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por organizações de produtores, 
tais como o desenvolvimento de 
competências empresariais e comerciais e a 
organização e facilitação de processos de 
inovação.

Or. pt

Alteração 125
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ganhos de dimensão através do 
aumento do número de sócios ou do valor 
de produção comercializada até um limite 
máximo do mercado relevante.

Or. pt

Alteração 126
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-B) Ganhos de escala por associação, 
fusão, ou através de acordos comerciais 
que promovam sinergias e 
complementaridade de atividades entre 
organizações de produtores ou por 
integração vertical;

Or. pt

Alteração 127
Luís Paulo Alves

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 às organizações de 
produtores oficialmente reconhecidas
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros ao abrigo do artigo 
106.º do Regulamento [OCM Única] e
com base num plano de atividades. Este 
apoio é limitado às organizações de 
produtores abrangidas pela definição de 
PME.

Or. pt

Alteração 128
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de reconhecimento do 

Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de concessão do apoio previsto no 
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agrupamento de produtores. presente artigo.

Or. pt

Alteração 129
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de uma 
ajuda forfetária, em frações anuais, durante 
os primeiros cinco anos a contar da data 
em que o agrupamento de produtores foi 
reconhecido, com base no seu plano de 
atividades. Esse apoio é calculado com 
base na produção anual comercializada 
pelo agrupamento. Os Estados-Membros só 
pagam a última fração após terem 
verificado a correta execução do plano de 
atividades.

O apoio é concedido sob a forma de uma 
ajuda forfetária, em frações anuais, durante 
os primeiros cinco anos a contar da data de 
concessão do apoio previsto no presente 
artigo. Esse apoio é calculado com base no 
valor da produção anual comercializada 
pelo agrupamento. Os Estados-Membros só 
pagam a última fração após terem 
verificado a correta execução do plano de 
atividades.

Or. pt

Alteração 130
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No primeiro ano, os Estados-Membros
podem pagar ao agrupamento de 
produtores uma ajuda calculada com base 
no valor anual médio da produção 
comercializada dos seus membros durante 
os três anos anteriores à sua adesão ao 
agrupamento. No caso dos agrupamentos 
de produtores no setor florestal, o apoio 
pode ser calculado com base na produção 
média comercializada pelos membros do 

No primeiro ano, os Estados-Membros
podem pagar à organização de produtores 
uma ajuda calculada com base no valor 
anual médio da produção comercializada 
dos seus membros durante os três anos 
anteriores à sua adesão à organização. No 
caso dos agrupamentos de produtores no 
setor florestal, o apoio pode ser calculado 
com base na produção média 
comercializada pelos membros do 
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agrupamento durante os últimos cinco anos 
anteriores ao reconhecimento, uma vez 
excluídos o valor mais elevado e o valor 
mais baixo.

agrupamento durante os últimos cinco anos 
anteriores ao reconhecimento, uma vez 
excluídos o valor mais elevado e o valor 
mais baixo.

Or. pt

Alteração 131
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes 
pagamentos podem ser concedidos a outros 
gestores de terras ou grupos de outros 
gestores de terras.

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas ou aráveis ou em medidas de 
investimento para adaptação às alterações 
climáticas. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes 
pagamentos podem ser concedidos a 
grupos de agricultores.

Or. de

Justificação

O grupo-alvo desta medida são, em primeiro lugar, os agricultores. Devem ser tidos em 
consideração os programas e medidas já existentes.

Alteração 132
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
outras obrigações pertinentes 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

3. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, os
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

Or. de

Justificação

No quadro dos pagamentos diretos, todas as medidas agroambientais e climáticas devem ser 
reconhecidas como compromisso de ecologização sem aumento da base de referência.

Alteração 133
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários,
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %. Os apoios do 
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FEADER podem ser concedidos a 
medidas referidas no título III, capítulo 2, 
do Regulamento (UE) n.º DP/2012.

Or. de

Justificação

As medidas certificadas relacionadas com o agroambiente e o clima devem automaticamente 
satisfazer os requisitos em matéria de ecologização, pelo que estas medidas devem ser 
consideradas na sua globalidade como «ecologizantes» em ambos os pilares.

Alteração 134
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para efeitos do cálculo do pagamento 
referido no número anterior, no caso de 
situações em que exista risco de abandono 
das práticas benéficas para o ambiente e 
clima, o Estado-Membro pode recorrer ao 
conceito de custo de oportunidade.

Or. pt

Alteração 135
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em conta 
pagamentos efetuados nos termos do título 
III, capítulo 3, do Regulamento (UE) n.º 

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em conta 
pagamentos efetuados nos termos do título 
III, capítulo 3, do Regulamento (UE) n.º 
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DP/2012. DP/2012. Os pagamentos devem ser 
devidamente diferenciados em função dos 
seguintes critérios:
- especificidades e objetivos de 
desenvolvimento da região em causa;
- extensão das condicionantes naturais 
existentes com impacto na atividade 
agrícola;
- tipo de produção e, se for caso disso, 
estrutura económica da exploração.

Or. de

Justificação

Explorações com tipos de produção diferentes e situadas em zonas de produção diferentes 
têm encargos e custos de exploração distintos e esse facto deve ser tido em consideração.

Alteração 136
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os montantes dos pagamentos são 
compreendidos entre os montantes mínimo 
e máximo fixados no anexo I.

3. Os montantes dos pagamentos são 
compreendidos entre os montantes mínimo 
e máximo fixados no anexo I. Podem ser 
concedidas indemnizações
compensatórias mais elevadas do que este 
montante máximo, desde que o montante 
médio de todas as indemnizações 
compensatórias concedidas ao nível de 
programação em causa não supere esse 
máximo.

Or. de

Justificação

Deve ser concedida aos Estados-Membros a possibilidade de definirem montantes 
diferenciados para explorações com tipos de produção diferentes.
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Alteração 137
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos Estados-Membros que não tenham 
concluído a delimitação referida no artigo 
33.º, n.º 3, antes de 1 de janeiro de 2014, 
aplica-se o n.º 5 aos agricultores que 
beneficiam de pagamentos relativos a 
zonas que eram elegíveis no período 2007-
2013. Após a conclusão da delimitação, os 
agricultores de zonas que continuam a ser 
elegíveis recebem a totalidade dos 
pagamentos no âmbito desta medida. Os 
agricultores de zonas que deixaram de ser 
elegíveis continuam a receber os 
pagamentos em conformidade com o n.º 5.

Suprimido

Or. de

Alteração 138
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas 
de montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 66 %
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

Os Estados-Membros podem efetuar os 
pagamentos previstos no artigo 32.º em
zonas, que não as zonas de montanha, 
sujeitas a condicionantes naturais 
significativas que, durante o período de 
programação de 2007 a 2013, tiverem sido 
elegíveis nos termos do artigo 36.º, alínea 
a), subalínea ii), do Regulamento (CE) n.º 
1698/2005. Os critérios para a definição 
das zonas, que não as zonas de montanha, 
sujeitas a condicionantes naturais 
significativas, devem apoiar-se em dados 
científicos sólidos, ter em consideração as 
especificidades e os objetivos de 
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desenvolvimento das regiões e estar 
convenientemente diferenciados em 
função da extensão das condicionantes 
naturais existentes, bem como do tipo de 
produção e estrutura económica das 
explorações.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão sobre a nova delimitação das outras zonas desfavorecidas não pode 
ser aplicada em todos os Estados-Membros. Tendo como referência as posições do 
Parlamento Europeu, um novo sistema deveria ter em consideração as especificidades dos 
Estados-Membros.

Alteração 139
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O desenvolvimento e/ou a 
comercialização de serviços turísticos 
relacionados com o turismo rural.

Or. de

Justificação

O desenvolvimento e a comercialização de ofertas de turismo rural são de extraordinária 
importância para as zonas rurais, uma vez que em muitas regiões este setor económico está 
intimamente ligado à agricultura.

Alteração 140
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. Desenvolvimento de projetos 
relacionados com a agricultura social 
(por exemplo, «Green Care» (terapia 
verde);

Or. de

Justificação

O desenvolvimento de ofertas de agricultura social, seguindo o exemplo do projeto «Terapia 
Verde» da UE, é, por um lado, importante para as zonas rurais, constituindo e, por outro 
lado, um novo setor económico suplementar na área da agricultura.

Alteração 141
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco 
anos anteriores, uma vez excluídos o valor
mais elevado e o valor mais baixo.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou para uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que resulte numa 
perda de mais de 15 % da produção
relativamente à produção anual média do 
agricultor. A produção anual média é 
calculada com base nos números relativos 
aos três anos anteriores ou aos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos os valores
mais elevados e os valores mais baixos, 
ou, em circunstâncias excecionais 
devidamente justificadas, com base nos 
números relativos a um ano específico de 
entre os cinco anos anteriores.

A avaliação da extensão das perdas 
causadas pode ser efetuada em função 



AM\909845PT.doc 37/45 PE494.555v01-00

PT

das características específicas de cada tipo 
de produto recorrendo a:
(a) Índices biológicos (quantidade de 
biomassa perdida) ou índices de perda de 
rendimento equivalentes estabelecidos a 
nível da exploração ou a nível local, 
regional ou nacional; ou
(b) Índices climáticos (pluviosidade, 
temperatura, etc.), estabelecidos a nível 
local, regional ou nacional.

Or. pt

Alteração 142
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das tarefas a que se refere o 
artigo 30.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], os grupos de ação local 
podem desempenhar tarefas 
suplementares neles delegadas pela 
autoridade de gestão e/ou pelo organismo 
pagador.

1. Para além das tarefas a que se refere o 
artigo 30.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], os grupos de ação local 
podem: 

Or. en

Alteração 143
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 42 –  n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Desempenhar tarefas suplementares 
neles delegadas pela autoridade de gestão 
e/ou pelo organismo pagador; ou
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Or. en

Alteração 144
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Executar, individualmente ou em 
cooperação com parceiros, ações de 
ampla dimensão territorial, designadas de 
«projeto-quadro» no âmbito da estratégia 
de desenvolvimento local.

Or. en

Justificação

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Alteração 145
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os grupos de ação locais incluem os 
grupos LEADER existentes e já 
qualificados ao abrigo do LeaderII1 ou 
Leader+2 ou do artigo 62.º do 
REGULAMENTO (CE) n.º 1698/2005 
DO CONSELHO (FEADER)3, desde que 
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preencham os requisitos estabelecidos nos 
artigos 28.º, 29.º e 30.º do Regulamento 
[CPR].
______________
1 Comunicação da Comissão aos 
Estados-Membros que fixa as orientações 
sobre subvenções globais ou programas 
operacionais integrados em relação aos 
quais os Estados-Membros são 
convidados a apresentar pedidos de 
contribuição no âmbito de uma iniciativa 
comunitária respeitante ao 
desenvolvimento rural – LEADER II (JO 
C 180, de 1.7.1994, p. 48).
2Comunicação da Comissão aos 

Estados-Membros de 14 de abril de 2000 
que estabelece as orientações relativas à 
iniciativa comunitária de desenvolvimento 
rural (Leader+) (JO C 139, de 18.5.2000, 
p. 5). Comunicação da Comissão relativa 
à alteração da Comunicação aos 
Estados-Membros de 14 de abril de 2000 
que estabelece as orientações relativas à 
iniciativa comunitária de desenvolvimento 
rural (Leader+) (JO C 294, de 4.12.2003, 
p. 11).
3Regulamento (CE) n. ° 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005 , 
relativo ao apoio ao desenvolvimento 
rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER).

Or. en

Alteração 146
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os grupos de ação local podem solicitar 
ao organismo pagador competente o 

2. Os grupos de ação local podem solicitar 
ao organismo pagador competente o 
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pagamento de um adiantamento, caso essa 
possibilidade esteja prevista no programa 
de desenvolvimento rural. O montante dos 
adiantamentos não pode ultrapassar 50 % 
do apoio público relativo aos custos 
operacionais e de animação.

pagamento de um adiantamento, caso essa 
possibilidade esteja prevista no programa 
de desenvolvimento rural. O montante dos 
adiantamentos não pode ultrapassar 80 % 
do apoio público relativo aos custos 
operacionais e de animação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os problemas significativos que os grupos de ação local enfrentam no acesso 
aos créditos, propomos o aumento do montante dos adiantamentos para 80 %.

Alteração 147
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O apoio preparatório referido na 
alínea b) pode refletir-se em 
adiantamentos até 100 % da contribuição 
pública, se essa possibilidade estiver 
prevista no programa.

Or. en

Justificação

Proponho a inclusão de um número adicional que estabeleça regras que permitam 
adiantamentos até 100 % para a realização de projetos-quadro. Estes projetos envolveriam 
parceiros que não se candidatam individualmente ao apoio, devido a condicionalismos 
financeiros.  No âmbito de um projeto-quadro, o grupo de ação local poderia transferir 
antecipadamente meios financeiros para os seus parceiros.

Alteração 148
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental
demonstrar que o investimento em causa é 
sustentável e não tem impacto negativo no 
ambiente.

3. Os investimentos em novas instalações 
de irrigação são elegíveis se se demonstrar 
que o investimento em causa é sustentável 
e está em conformidade com a Diretiva 
Quadro da Água. Investimentos ligados à 
modernização dos sistemas existentes são 
elegíveis se demonstrarem uma melhoria 
na utilização da água dentro dos 
parâmetros definidos nos Planos 
Nacionais de Uso Eficiente da Água 
elaborados ao abrigo da Diretiva Quadro 
da Água.

Or. pt

Alteração 149
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

b) os resultados anteriores. b) os resultados anteriores por referência 
ao período 2007-2013.

Or. de

Justificação

Não é correto tomar como referência o ano de 2013, pois os perfis dos Estados-Membros
terão evoluído de formas muito diferentes ao longo do período 2007-2013. A média deste 
período deve, portanto, constituir a base de referência.

Alteração 150
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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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 ultraperiféricas, nas regiões que 
beneficiam de apoio transitório e nas ilhas 
menores do mar Egeu na aceção do 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93;

Or. en

Alteração 151
Czesław Adam Siekierski

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 que beneficiam de 
apoio transitório, das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar 
Egeu, na aceção do Regulamento (CEE) n.º 
2019/93;

Or. en

Alteração 152
Luís Paulo Alves

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

(a-A) 60% das 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. pt

Alteração 153
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.

Or. pt

Alteração 154
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. Em relação aos recursos transferidos 
para o FEADER em aplicação do artigo 
14 º do Regulamento (UE) n.º DP/2012, 
deve ser aplicada a taxa única de 
contribuição referida no n.º 3.

Or. de
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Justificação

Por razões de coerência, os recursos que, para maior flexibilidade, forem transferidos para o 
FEADER devem ficar sujeitos à mesma taxa de contribuição que todas as outras medidas do 
FEADER.

Alteração 155
Czesław Adam Siekierski

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 os 
progressos realizados na sua execução.

Or. en

Alteração 156
Czesław Adam Siekierski

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 de execução final 
é apresentado pelo Estado-Membro até 31 
de dezembro de 2023. O relatório
apresentado em 2016 abrange os anos civis 
de 2014 e 2015.

Or. en
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Alteração 157
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos casos em que o programa de 
desenvolvimento rural forneça 
instrumentos que contêm elementos de 
auxílio estatal, esses instrumentos não são 
objeto de uma notificação separada.

Or. en

Justificação

Insto à alteração da legislação da UE, a fim de evitar um procedimento de aprovação distinto 
para instrumentos de apoio específicos, previsto do ponto de vista da sua conformidade com 
a política de concorrência.


