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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O desenvolvimento dos espaços rurais é uma parte importante de um desenvolvimento 
sustentável das regiões da União Europeia. O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER)1 não só se encontra aliado à Política Agrícola Comum, mas também em 
estreita ligação com o objetivo da União Europeia de reforçar a coesão económica, social e 
territorial na União Europeia, conforme definido no artigo 174.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE). A Comissão propôs, por este motivo, um 
enquadramento estratégico comum para todos os fundos (a seguir designados por «fundos 
QEC») para o planeamento financeiro futuro plurianual, também para o FEADER. Todos os 
fundos dentro deste regulamento-quadro devem contribuir conjuntamente para o 
desenvolvimento regional sustentável e, deste modo, para o desenvolvimento geral 
harmonioso da UE. O quadro conjunto para os fundos QEC deve contribuir para que sejam 
perseguidos objetivos comuns com os investimentos de todos os fundos. Neste contexto, os 
fundos devem interligar-se para aumentar o efeito de sinergia do investimento de recursos e, 
deste modo, atingir o máximo valor acrescentado. Simultaneamente, reduzem-se os 
obstáculos burocráticos para os líderes locais na utilização de vários fundos. Até mesmo os 
espaços rurais beneficiam da utilização integrada de todos os fundos QEC. Grupos 
especialmente afetados, como a população de Roma, podem igualmente ser apoiados no modo 
como a dependência unilateral de determinadas regiões em relação a monoproduções pode ser 
ultrapassada. O requisito para tal é uma harmonização extensiva das regras de execução e das 
condições de controlo de todos os fundos. Simultaneamente, o regulamento-quadro comum 
inclui princípios gerais, como a parceria e a governação em vários níveis, o cumprimento da 
legislação da UE e nacional em vigor, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, a 
proteção contra a discriminação, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável.

Para gerar um maior valor acrescentado europeu, as ações dos fundos QEC, do FEDER, do 
FC, do FSE, do FEADER e do FEAMP devem apoiar as prioridades COMUNS da UE para a 
concretização de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Estas prioridades 
seguem os objetivos principais e as iniciativas emblemáticas da Estratégia EUROPA 2020, 
conforme decididas pelo Conselho Europeu.

No entanto, a Comissão não conseguiu, em muitos pontos, uma implementação consistente 
destes itens no Regulamento FEADER. As alterações apresentadas no presente relatório 
devem conduzir a uma discussão comum acerca de pontos essenciais para facilitar a 
programação comum do fundo. Para a relatora, no entanto, é decisivo que o FEADER possa 
ser implementado com os outros fundos QEC em multifundos ou programas operacionais 
comuns para reforçar o efeito de sinergia dos diferentes fundos, sobretudo a nível local. As 
interfaces para este efeito são estabelecidas no Regulamento Geral (CPR/2012) e não no 
Regulamento FEADER. No entanto, a relatora alterou os respetivos parágrafos do 
Regulamento FEADER para facilitar a possibilidade de programas operacionais comuns com 
outros fundos QEC. Propõe, por exemplo, que os Estados-Membros de regiões transitórias 
possam adaptar a percentagem de cofinanciamento da UE aos outros fundos QEC num 
programa comum.

                                               
1 REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativo ao apoio ao desenvolvimento 
rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), COM(2011) 627 de 19.10.2011.



PE492.639v01-00 4/46 PA\907068PT.doc

PT

A relatora apoia o plano da Comissão do Desenvolvimento Regional de definir espaços rurais 
com vista a reforçar o foco do FEADER sobre estas áreas. Seria, no entanto, lamentável se, 
por este motivo, se perdesse a abordagem territorial funcional. Caso as áreas rurais sejam 
isoladamente consideradas, não é possível promover o seu desenvolvimento sustentável. Pelo 
contrário, caso sejam apoiadas as relações económicas e culturais entre territórios urbanos e 
rurais e entre regiões, os espaços rurais beneficiarão desta situação. Por conseguinte, a 
definição de espaços rurais deve incluir também espaços funcionais, a fim de assegurar o 
êxito de estratégias de desenvolvimento local.

Com o método LEADER, o quadro estratégico comum recorre para os fundos QEC às 
experiências positivas de mais de 20 anos de desenvolvimento rural. O método LEADER 
envolve a população afetada no desenvolvimento sustentável do seu ambiente. O método 
LEADER é a forma de maior êxito a nível mundial para a revitalização do território rural e 
reforça o desenvolvimento socioeconómico do espaço rural na sua diversidade. A chamada 
abordagem «bottom-up» utiliza o conhecimento da população no local acerca das melhores 
soluções para superar situações desfavoráveis de regiões e revela potenciais de 
desenvolvimento por descobrir e novas opções de ocupação. Por outro lado, neste método a 
responsabilidade pelo desenvolvimento é transferida para a população local. Esta combinação 
de parceria horizontal e vertical demonstrou que as medidas desenvolvidas no local estão 
interligadas e, deste modo, têm um enorme efeito na criação de postos de trabalho no espaço 
rural. A participação ativa das pessoas no desenvolvimento do seu ambiente reforça a 
identificação com o mesmo e evita movimentos migratórios. Isto pode contrariar evoluções
demográficas negativas. Por fim, deste modo, a população local contribui ativamente para 
alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020. Por este motivo, a preocupação central da 
relatora neste parecer é que o método LEADER atribua mais espaço ao desenvolvimento 
rural, especialmente nas áreas com referência territorial, ou seja, os pontos centrais da UE do 
Regulamento FEADER 3, 4, 5 e 6. O método LEADER é o mais popular e mais preferido 
instrumento da União Europeia ao nível local. Este contribui decisivamente para a 
visibilidade da UE junto dos(as) cidadãos(ãs) da União.

Conforme a Comissão descreve pormenorizadamente e comprova no seu documento de 
trabalho sobre «REGIÕES 2020»1 – uma avaliação dos desafios futuros para as regiões da 
UE, as alterações climáticas podem sobrecarregar imensamente os sistemas económico, social 
e ecológico das regiões. Por exemplo, em regiões com elevado risco de secas apresentam-se 
potenciais conflitos sobre a utilização adequada dos recursos hídricos limitados. O número de 
áreas com potencial perigo de cheias, erosões costeiras ou incêndios está a aumentar. Estes 
afetam particularmente a agricultura e o turismo rural, pois estes dependem do ecossistema e 
de recursos naturais. Simultaneamente, estes setores oferecem a maioria dos postos de 
trabalho no espaço rural. Em espaços rurais, até a sua habitabilidade pode ser colocada em 
causa. Por este motivo, os métodos de cultivo, bem como a proteção do ambiente e dos 
recursos na agricultura, têm uma dimensão territorial. Estes contribuem decisivamente para a 
manutenção do espaço característico rural e para o bem-estar da população nestes espaços. 
Este aspeto também se manifesta nas alterações da relatora. Deste modo, inclui a 
complexidade de estratégias de desenvolvimento de espaços rurais.

                                               
1 SEC(2008) 2868 final de 14.11.2008.
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No final, tudo depende de aplicar os poucos recursos financeiros da UE de modo ideal e 
eficaz para um desenvolvimento sustentável de espaços rurais e, assim, melhorar o bem-estar 
da população que aí reside. O bem-estar não se mede, no entanto, apenas pelo PIB. Conforme 
definido no documento da Comissão «O PIB e mais além»1, o PIB não atesta a 
sustentabilidade no meio ambiente, nem a inclusão social. A abordagem ao desenvolvimento 
inclusivo e participativo pode, no entanto, alcançar um bem-estar real no espaço rural.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, incluindo 
ligações das zonas urbanas e rurais e 
cooperação transregional. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 

                                               
1 COM(2009) 433.
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medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto no artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
facultar informações sobre o apoio aos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão.

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 191.º do 
Tratado, tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos em matéria de alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão.
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Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e 
a política comum das pescas. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 
programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem dotação 
orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional.

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas, assegurando, 
simultaneamente, uma distribuição 
equilibrada dos recursos financeiros entre 
as prioridades da União, bem como a 
coerência entre as prioridades. A 
programação deve respeitar as prioridades 
da União em matéria de desenvolvimento 
rural, embora adaptando-se aos contextos 
nacionais, e complementar as restantes 
políticas da União, nomeadamente a 
política dos mercados agrícolas, as ações 
de outros Fundos QEC de política de 
coesão e a política comum das pescas, 
tendo em consideração as oportunidades 
de combinação do apoio de diferentes 
fundos na programação. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 
programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem dotação 
orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional. 
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Alteração 4

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, tendo em consideração 
ligações entre zonas urbanas e rurais e 
cooperação transregional. Os 
subprogramas temáticos devem abranger 
principalmente jovens agricultores, 
pequenas explorações agrícolas, zonas de 
montanha e a criação de cadeias de 
abastecimento curtas, sistemas agrícolas 
sustentáveis avançados e a utilização de 
recursos naturais e de sistemas agrícolas 
de elevado valor natural. 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. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de desenvolvimento 
rural devem estabelecer objetivos em 
relação a um conjunto comum de 
indicadores-alvo para todos os Estados-
Membros. A fim de facilitar este exercício, 
convém definir os âmbitos abrangidos por 
estes indicadores, em conformidade com as 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. Tendo em conta a 
aplicação transversal da prioridade da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural relativa à transferência de 
conhecimentos nos setores agrícola e 
florestal, as intervenções ao abrigo desta 
prioridade devem ser consideradas 
determinantes para os indicadores-alvo
definidos para as restantes prioridades da 
União.

(11) Os programas de desenvolvimento 
rural devem estabelecer objetivos em 
relação a um conjunto comum de 
indicadores para todos os Estados-
Membros. A fim de facilitar este exercício, 
convém definir os âmbitos abrangidos por 
estes indicadores, em conformidade com as 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. Tendo em conta a 
aplicação transversal da prioridade da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural relativa à transferência de 
conhecimentos nos setores agrícola e 
florestal, as intervenções ao abrigo desta 
prioridade devem ser consideradas 
determinantes para os indicadores comuns
definidos para as restantes prioridades da 
União.

Or. en

Alteração 6

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 

(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 
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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. 

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, 
associações e redes de desenvolvimento, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
microempresas e pequenas empresas 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. en

Alteração 7

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 sustentável 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 
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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.

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 em conformidade com o 
desenvolvimento sustentável regional. 
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. 
O desenvolvimento de áreas rurais deve 
ser reforçado através da promoção de 
ligações entre zonas urbanas e rurais e da 
cooperação transregional.

Or. en

Alteração 8

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 

(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. O desenvolvimento sustentável de 
áreas rurais deve ser reforçado através da 
promoção de ligações entre zonas urbanas 
e rurais e da cooperação transregional.
Por conseguinte, importa conceder apoio a 
operações com este objetivo, 
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ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
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.

nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Deve ser dada prioridade a 
iniciativas de desenvolvimento local 
conduzidas, detidas, governadas e 
controladas pela comunidade. Em 
consonância com estes objetivos, convém 
incentivar o desenvolvimento de serviços e 
de 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. en

Alteração 9

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 
necessidades multissetoriais do 
desenvolvimento rural endógeno, graças à 

(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 
necessidades multissetoriais do 
desenvolvimento rural endógeno, graças à 
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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.

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 considerados 
grupos de ação local.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O apoio do FEADER ao 
desenvolvimento local a título de Leader 
deve abranger todos os aspetos relativos à 
preparação e à execução das estratégias de 
desenvolvimento local e ao funcionamento
dos grupos de ação local, bem como a 
cooperação entre territórios e grupos que 
aplicam uma abordagem de 
desenvolvimento local ascendente e 
orientada pela comunidade local. A fim de 
permitir que os parceiros nas zonas rurais 
que ainda não aplicam a abordagem Leader 
experimentem e se preparem para a 
conceção e execução de uma estratégia de 
desenvolvimento local, deve também ser 
financiado um «kit de arranque Leader». A 
fim de assegurar a utilização eficaz e 
efetiva dos recursos orçamentais do 
FEADER, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante à definição exata dos custos de 
animação elegíveis dos grupos de ação 
local.

(40) O apoio do FEADER ao 
desenvolvimento local a título de Leader 
deve abranger todos os aspetos relativos à 
preparação e à execução das estratégias de 
desenvolvimento local e ao funcionamento 
dos grupos de ação local, bem como a 
cooperação entre territórios e grupos que 
aplicam uma abordagem de 
desenvolvimento local ascendente e 
orientada pela comunidade local. A fim de 
permitir que os parceiros nas zonas rurais 
que ainda não aplicam a abordagem Leader 
experimentem e se preparem para a 
conceção e execução de uma estratégia de 
desenvolvimento local, deve também ser 
financiado um «kit de arranque Leader». A 
fim de assegurar a utilização eficaz e 
efetiva dos recursos orçamentais do 
FEADER, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante à definição exata dos custos de 
animação elegíveis dos grupos de ação 
local. Isto deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento 
[CPR/2012].

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A fim de contribuir para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
deve ser criada uma rede PEI destinada a 
ligar em rede os grupos operacionais, os 
serviços de aconselhamento e os 
investigadores que participam na execução 
das ações direcionadas para a inovação na 
agricultura. Esta rede deve ser financiada 
no âmbito da assistência técnica a nível da 
União.

(47) A fim de contribuir para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
deve ser criada uma rede PEI destinada a 
ligar em rede os grupos operacionais, os 
serviços de aconselhamento, as 
organizações não-governamentais e os 
investigadores que participam na execução 
das ações direcionadas para a inovação na 
agricultura. Esta rede deve ser financiada 
no âmbito da assistência técnica a nível da 
União.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Os Estados-Membros devem reservar 
uma parte do montante total de cada 
programa de desenvolvimento rural afetado 
à assistência técnica para financiar a 
criação e o funcionamento de uma rede 
rural nacional que reúna organizações e 
administrações ativas no domínio do 
desenvolvimento rural, incluindo as 
parcerias, para consolidar a sua 
participação na execução do programa e 
melhorar a qualidade dos programas de 
desenvolvimento rural. As redes rurais 
nacionais devem elaborar e executar um 
plano de ação.

(49) Os Estados-Membros devem reservar 
uma parte do montante total de cada 
programa de desenvolvimento rural afetado 
à assistência técnica para financiar a 
criação e o funcionamento de uma rede 
rural nacional que reúna organizações e 
administrações ativas no domínio do 
desenvolvimento rural, incluindo as 
parcerias referidas no artigo 5.º do 
Regulamento [CPR/2012], para consolidar 
a sua participação na execução do 
programa e melhorar a qualidade dos 
programas de desenvolvimento rural. As 
redes rurais nacionais devem elaborar e 
executar um plano de ação.
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Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Os programas de desenvolvimento 
rural devem prever ações inovadoras que 
promovam a utilização eficaz dos recursos, 
a produtividade e a redução das emissões 
no setor agrícola, com o apoio da PEI para 
a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas. A PEI deve ter como objetivo 
promover a concretização mais rápida e 
alargada das soluções inovadoras. Deve 
criar valor acrescentado, melhorando a 
utilização e a eficácia dos instrumentos 
ligados à inovação e reforçando sinergias 
entre eles. Deve também colmatar as 
lacunas, estabelecendo uma melhor 
articulação entre a investigação e a prática 
agrícola.

(51) Os programas de desenvolvimento 
rural devem prever ações inovadoras que 
promovam a utilização eficaz dos recursos 
e da energia, a produtividade e a redução 
das emissões no setor agrícola ecológico e 
resiliente, com o apoio da PEI para a 
produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas. A PEI deve ter como objetivo 
promover a concretização mais rápida e 
alargada das soluções inovadoras. Deve 
criar valor acrescentado, melhorando a 
utilização e a eficácia dos instrumentos 
ligados à inovação e reforçando sinergias 
entre eles. Deve também colmatar as 
lacunas, estabelecendo uma melhor 
articulação entre a investigação e a prática 
agrícola.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Pelo menos 10 % do montante total 
da contribuição do FEADER para um 
programa de desenvolvimento rural deve 
ser reservado ao Leader. Pelo menos 40 % 
da contribuição total do FEADER para 
um programa de desenvolvimento rural 
deve ser reservado às medidas referidas 
nos artigos 29.º, 30.º e 31.º do presente
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Regulamento.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A responsabilidade pela 
monitorização do programa deve ser 
partilhada entre a autoridade de gestão e o 
comité de monitorização criado para o 
efeito. Uma das tarefas do comité de 
monitorização consiste em controlar a 
eficácia da execução do programa. Para o 
efeito, há que especificar as suas 
responsabilidades. 

(61) A responsabilidade pela 
monitorização do programa deve ser 
partilhada entre a autoridade de gestão e o 
comité de monitorização criado para o 
efeito. A composição, funções e 
responsabilidades do comité de 
monitorização devem ser definidas em 
conformidade com o disposto nos artigos 
41.º a 43.º e no artigo 5.º do Regulamento 
[CPR]. Poderá ser criado um comité de 
monitorização único para programas de 
desenvolvimento rural e programas ao 
abrigo de outros Fundos QEC em curso
na mesma área territorial.

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Descreve o contexto estratégico no qual 
se inscreve a política de desenvolvimento 
rural;

(c) Descreve o contexto estratégico no qual 
se inscreve a política de desenvolvimento 
rural, incluindo as ligações entre zonas 
urbanas e rurais e a cooperação 
transregional;

Or. en
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Estabelece as regras que garantem a 
coordenação do FEADER com outros 
instrumentos da União.

(f) Estabelece as regras que garantem a 
coordenação e coerência do FEADER com 
todos os Fundos QEC e outros 
instrumentos da União.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento complementa as 
disposições da parte 2 do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012].

2. O presente regulamento complementa as 
disposições da parte 2 e 3 do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012].

Or. en

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

(a) «Programação»: o processo de 
organização, tomada de decisões e 
atribuição dos recursos financeiros em 
várias etapas com vista a executar, numa 
base plurianual, a ação conjunta da União e 
dos Estados-Membros para a consecução 
das prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural;

(a) «Programação»: o processo de 
organização, tomada de decisões e 
atribuição dos recursos financeiros, em 
conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento (QEC), em várias etapas 
com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, em particular 
tendo em consideração uma abordagem 
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integrada que combine o apoio de 
diferentes Fundos QEC;

Or. en

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(c) «Medida»: um conjunto de operações 
que concorrem para a execução de uma ou 
mais das prioridades da União em matéria 
de desenvolvimento rural;

(c) «Medida»: um conjunto de operações 
que concorrem para a execução de uma ou 
mais das prioridades da União em matéria 
de desenvolvimento rural, incluindo as 
ligações entre zonas urbanas e rurais e a 
cooperação transregional;

Or. en

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

(d) «Operação»: um projeto, grupo de 
projetos, contrato ou acordo, ou qualquer 
outra ação, selecionado de acordo com os 
critérios estabelecidos para o programa de 
desenvolvimento rural em questão e 
executado por um ou mais beneficiários, 
que permite a consecução de uma ou mais 
das prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural;

(d) «Operação»: um projeto, grupo de 
projetos, contrato ou acordo, ou qualquer 
outra ação, selecionado de acordo com os 
critérios estabelecidos para o programa de 
desenvolvimento rural em questão e 
executado por um ou mais beneficiários, 
que permite a consecução de uma ou mais 
das prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, incluindo a 
possibilidade de combinar o apoio de 
diferentes Fundos QEC, inclusive dentro 
de um único eixo de prioridade de 
programas cofinanciados pelo FEDER e 
pelo FSE, conforme referido no artigo 
87.º (1) do Regulamento (CPR);
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Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

(g) «Estratégia de desenvolvimento local»: 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer os objetivos e as 
necessidades locais, que contribui para a 
consecução das prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, 
executadas em parceria ao nível adequado; 

(g) «Estratégia de desenvolvimento local 
sustentável»: um conjunto coerente de 
operações destinadas a satisfazer os 
objetivos e as necessidades locais, tendo 
em vista um desenvolvimento sustentável 
integrado a nível local, que contribui para 
a consecução das prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural 
sustentável, incluindo ligações entre 
zonas urbanas e rurais e a cooperação 
transregional, executadas em parceria a 
níveis territoriais sub-regionais 
específicos; 

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) «Desenvolvimento local conduzido 
pela comunidade» (DLCC): governação 
ascendente descentralizada e parceria a 
nível local e sub-regional, o que incentiva 
intervenientes no espaço rural a planear e 
implementar estratégias de 
desenvolvimento sustentável 
multissetoriais e com base na superfície, 
promovendo a propriedade comunitária, a 
inovação e o reforço das capacidades 
comunitárias;
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Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

(t) «Cadeia de abastecimento alimentar 
curta»: uma cadeia de abastecimento que 
envolve um número limitado de 
produtores, preferencialmente pequenos 
agricultores, empenhados na cooperação, 
no desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade dos agricultores nos
seus mercados locais, regionais, nacionais 
ou internacionais;

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A gestão sustentável dos recursos 
naturais e ações no domínio do clima;

(2) A gestão sustentável dos recursos 
naturais, nomeadamente da água, dos 
solos, da biodiversidade e da energia, e 
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medidas destinadas a combater as 
alterações climáticas e a apoiar sistemas 
agrícolas sustentáveis que se adaptam às 
consequências das alterações climáticas;

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais.

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das economias e comunidades 
rurais, incluindo ligações entre zonas 
urbanas e rurais e a cooperação 
transregional.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O reforço do desenvolvimento local 
sustentável dirigido pela comunidade;

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O reforço da inovação e o 
intercâmbio de práticas aperfeiçoadas de 
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desenvolvimento agronómico e rural.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos do desenvolvimento rural, que 
contribuem para a consecução da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, são 
realizados através das seguintes seis 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, que refletem os 
objetivos temáticos pertinentes do QEC:

Os objetivos do desenvolvimento rural, que 
contribuem para a consecução da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, são 
realizados através das seguintes seis 
prioridades da União e as suas prioridades 
de investimento em matéria de 
desenvolvimento rural, que refletem os 
objetivos temáticos pertinentes do QEC:

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incremento da inovação e da base de 
conhecimentos nas zonas rurais;

(a) Incremento da inovação e intercâmbio 
de boas práticas agronómicas nas zonas 
rurais;

Or. en
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dinamização da renovação das 
gerações no setor agrícola.

(b) Dinamização da renovação das 
gerações e novos operadores em 
programas de desenvolvimento agrícola e 
rural.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da integração dos produtores 
primários na cadeia alimentar através de 
sistemas de qualidade, promoção em 
mercados locais e cadeias de 
abastecimento curtas, agrupamentos de 
produtores e organizações 
interprofissionais;

(a) Melhoria do acesso dos produtores 
primários à cadeia alimentar através de 
sistemas de qualidade, promoção de
comercialização local e cadeias de 
abastecimento curtas, agrupamentos de 
produtores, agrupamentos de produtores e 
consumidores e organizações 
interprofissionais;

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas.

(b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas através de medidas 
preventivas que reduzam os riscos de 
ocorrência de doenças e de perda de 
colheitas:
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Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)

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, preservação e utilização 
sustentável da biodiversidade e da 
diversidade genética nas explorações, 
incluindo nas zonas Natura 2000 e nas 
zonas agrícolas de elevado valor natural, e 
das paisagens europeias; 

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhoria da gestão dos solos. (c) Melhoria da estrutura dos solos, da sua 
resistência à erosão e a condições 
meteorológicas extremas, bem como da 
sua fertilidade e gestão.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Promover a utilização eficiente dos 
recursos e apoiar a transição para uma 
economia de baixo teor de carbono e 
resistente às alterações climáticas nos 

Promover a poupança de energia e a 
utilização eficiente dos recursos agrícolas
e apoiar a transição para uma economia 
compatível com o clima, de poupança de 
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setores agrícola, alimentar e florestal, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

energia e resistente às alterações climáticas 
nos setores agrícola, alimentar e florestal, 
com especial incidência nos seguintes 
domínios:

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Melhoria da eficiência e da poupança
na utilização da água pelo setor agrícola;

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da eficiência na utilização da 
energia no setor agrícola e na indústria 
alimentar;

(b) Melhoria da eficiência e da poupança
na utilização da energia no setor agrícola e 
na indústria alimentar;

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitação do fornecimento e utilização 
de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 

(c) Facilitação do fornecimento e utilização 
locais de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
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para promover a bioeconomia; para promover a bioeconomia;

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Promover a inclusão social, a redução da 
pobreza e o desenvolvimento económico 
das zonas rurais, com especial incidência 
nos seguintes domínios:

Promover a inclusão social, a redução da 
pobreza e o desenvolvimento económico 
das zonas rurais, incluindo serviços 
médicos e sociais, com especial incidência 
nos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 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 micro e pequenas empresas e de 
empregos;

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fomento do desenvolvimento local nas 
zonas rurais;

(b) Fomento do desenvolvimento local 
sustentável nas zonas rurais;
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Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
ligados à inovação, ao ambiente e à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
referidos no artigo 4.º.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser assegurada a coerência 
entre o apoio do FEADER e as ações 
financiadas pelos outros Fundos QEC.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros e as regiões 
devem garantir uma distribuição 
equilibrada dos recursos financeiros entre 
as seis prioridades da União. Para esta 
finalidade, cada prioridade deve receber 
pelo menos 10 % do total dos recursos do 
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FEADER atribuídos a um programa. Um 
mínimo de 40 % do total de recursos do 
FEADER recebido por um programa deve 
ser atribuído às medidas referidas nos 
artigos 29.º, 30.º e 31.º deste regulamento, 
distribuído por todas as prioridades. Deve
ser assegurada a coerência entre as 
diferentes prioridades.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus programas de desenvolvimento rural 
subprogramas temáticos que contribuam 
para as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, destinados a dar 
resposta às necessidades específicas 
identificadas, em especial no respeitante:

1. Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus programas de desenvolvimento rural 
subprogramas temáticos que contribuam 
para as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, tendo em 
consideração ligações entre zonas 
urbanas e rurais e a cooperação 
transregional, e destinados a dar resposta 
às necessidades específicas identificadas, 
em especial no respeitante:

Or. en

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Medidas de promoção de sistemas 
agrícolas sustentáveis avançados e da 
utilização sustentável de recursos 
naturais; 

Or. en
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Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Sistemas agrícolas de elevado valor 
natural.

Or. en

Alteração 50

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, de 
pequenos 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 %.

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A análise é estruturada em torno das A análise é estruturada em torno das 
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prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. As necessidades 
específicas no que respeita ao ambiente, à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à inovação são 
avaliadas para o conjunto das prioridades 
da União para o desenvolvimento rural, a 
fim de determinar as respostas adequadas 
nestes três domínios, a nível de cada 
prioridade;

prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e ambiental e deve 
ter em conta toda a legislação e os dados 
existentes em matéria de ambiente. As 
necessidades específicas no que respeita a 
sistemas agrícolas sustentáveis 
avançados, à biodiversidade e às espécies 
selvagens, à gestão da água e dos solos, ao 
ambiente, à atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e à 
inovação são avaliadas para o conjunto das 
prioridades da União para o 
desenvolvimento rural, a fim de determinar 
as respostas adequadas nestes dois 
domínios, a nível de cada prioridade;

Or. en

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma descrição da estratégia, que 
compreende a fixação dos objetivos em 
cada domínio das prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural incluído 
no programa, com base nos indicadores 
comuns referidos no artigo 76.º, a definir 
no quadro do sistema de monitorização e 
avaliação referido no artigo 74.º, bem 
como uma seleção de medidas, com base 
numa lógica adequada de intervenção do 
programa e, nomeadamente, uma avaliação 
da contribuição prevista das medidas 
escolhidas para concretizar os objetivos.

(c) Uma descrição da estratégia, que 
compreende a fixação dos objetivos em 
cada uma das prioridades de investimento
da União em matéria de desenvolvimento 
rural incluído no programa, com base nos 
indicadores comuns referidos no artigo 
76.º, a definir no quadro do sistema de 
monitorização e avaliação referido no 
artigo 74.º, bem como uma seleção de 
medidas, com base numa lógica adequada 
de intervenção do programa e, 
nomeadamente, uma avaliação da 
contribuição prevista das medidas 
escolhidas para concretizar os objetivos.

Or. en
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os resultados da Avaliação 
Estratégica do Impacto Ambiental do 
programa realizada em conformidade 
com a Diretiva 2001/42/CE;

Or. en

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

(f) No que respeita ao desenvolvimento 
local, uma descrição específica dos 
mecanismos de coordenação entre as 
estratégias de desenvolvimento local, a 
medida de cooperação referida no artigo 
36.º, a medida relativa aos serviços básicos 
e à renovação das aldeias nas zonas rurais 
referida no artigo 21.º e o apoio a 
atividades não agrícolas nas zonas rurais 
no âmbito da medida relativa ao 
desenvolvimento de empresas e 
explorações agrícolas nas zonas rurais 
referida no artigo 20.º;

(f) No que respeita ao desenvolvimento 
local, uma descrição específica dos 
mecanismos de coordenação entre as 
estratégias de desenvolvimento local, a 
medida de cooperação referida no artigo 
36.º, a medida relativa aos serviços básicos 
e à renovação das aldeias nas zonas rurais 
referida no artigo 21.º, incluindo as 
ligações entre zonas urbanas e rurais e a 
cooperação transregional, e o apoio a 
atividades não agrícolas nas zonas rurais 
no âmbito da medida relativa ao 
desenvolvimento de empresas e 
explorações agrícolas nas zonas rurais 
referida no artigo 20.º;

Or. en
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A identificação de áreas nas quais 
será implementado o desenvolvimento 
local dirigido pela comunidade e dos 
mecanismos de implementação dos 
artigos 28.º e 29.º do Regulamento 
(CSF/2012), incluindo a atribuição 
indicativa do FEADER e de outros 
Fundos QEC para ações integradas;

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Onde aplicável, o contributo 
financeiro do FEADER e de outros 
Fundos QEC para um programa apoiado 
por diferentes Fundos QEC;

Or. en

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

(m) Informações sobre a 
complementaridade com as medidas 
financiadas pelos outros instrumentos da 
política agrícola comum, através da 
política de coesão ou pelo FEAMP;

(m) Informações sobre a 
complementaridade com as medidas 
financiadas pelos outros instrumentos da 
política agrícola comum e sobre os 
mecanismos que garantem a coordenação 
com medidas apoiadas por outros Fundos 
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QEC;

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alíneas o), p)

Texto da Comissão Alteração

(o) A designação dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e os resultados das 
consultas aos parceiros;

(o) A designação dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], as ações levadas a cabo 
para envolver os parceiros na preparação, 
implementação, monitorização e 
avaliação do programa, em conformidade 
com o Código Europeu de Conduta 
conforme definido no artigo 5.º do 
Regulamento (CPR), e os resultados das 
consultas aos parceiros; se for caso disso, 
os principais elementos do plano de ação 
e estrutura da rede rural nacional, 
referidos no artigo 55.º, n.º 3, e as 
disposições relativas à sua gestão, que 
constituem a base dos planos de ação 
anuais.

(p) Se for caso disso, os principais 
elementos do plano de ação e estrutura da 
rede rural nacional, referidos no artigo 
55.º, n.º 3, e as disposições relativas à sua 
gestão, que constituem a base dos planos 
de ação anuais.

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Transferência de conhecimentos e ações de Transferência de conhecimentos, 
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informação intercâmbio de práticas sustentáveis e 
ações de informação

Or. en

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras, associações e redes de 
desenvolvimento rural, e de outros agentes 
económicos que constituam 
microempresas e pequenas empresas 
ativas em zonas rurais.

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os organismos que prestam os serviços de 
transferência de conhecimentos e de 
informação dispõem de capacidades 
adequadas em termos de qualificações e de 
formação regular do pessoal para realizar 
esta tarefa.

Os organismos e redes que prestam os 
serviços de transferência de conhecimentos 
e de informação dispõem de capacidades 
adequadas em termos de qualificações e de 
formação regular do pessoal para realizar 
esta tarefa.

Or. en
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São elegíveis, no âmbito desta medida, 
as despesas de organização e realização da 
transferência de conhecimentos ou das 
ações de informação. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos agricultores são também 
elegíveis.

4. São elegíveis, no âmbito desta medida, 
as despesas de organização e realização do 
intercâmbio e da transferência de 
conhecimentos ou das ações de 
informação. No caso de projetos de 
demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos agricultores são também 
elegíveis. 

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a especificidade do produto final obtido 
ao abrigo desses sistemas decorre de 
obrigações precisas para garantir:

(i) a especificidade do produto final obtido 
ao abrigo desses sistemas decorre de 
obrigações precisas para garantir:

- as características específicas do produto, 
ou

- as características específicas do produto, 
ou

- os métodos específicos agrícolas ou de 
produção, ou

- os métodos específicos agrícolas ou de 
produção, ou

- as cadeias curtas e locais de 
abastecimento alimentar , ou

- uma qualidade do produto final que vai 
significativamente além das normas 
comerciais correntes em termos de saúde 
pública, de sanidade animal ou de 
fitossanidade, de bem-estar dos animais ou 
de proteção do ambiente;

- uma qualidade do produto final que vai 
significativamente além das normas 
comerciais correntes em termos de saúde 
pública, de sanidade animal ou de 
fitossanidade, de bem-estar dos animais ou 
de proteção do ambiente;
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Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento das explorações 
agrícolas e das empresas

Desenvolvimento das explorações 
agrícolas e das empresas e parcerias

Or. en

Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Parcerias de desenvolvimento local 
dirigido pela comunidade;

Or. en

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente os 
investimentos em energias renováveis;

(b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, tendo em 
consideração ligações de zonas urbanas e 
rurais e nomeadamente os investimentos 
em medidas de eficiência energética e em 
energias renováveis;

Or. en
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Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

(d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes, com 
prioridade para iniciativas de 
desenvolvimento local dirigidas, detidas, 
governadas e controladas pela 
comunidade através de modelos de 
propriedade, tais como associações locais 
e fundos comunitários, com gestão 
democrática e participação da população 
local;

Or. en

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.ºs 2, 3

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio no âmbito desta medida abrange 
apenas pequenas infraestruturas, conforme 
definidas por cada Estado-Membro no 
programa. Contudo, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever 
derrogações específicas a esta regra para os 
investimentos em banda larga e em 
energias renováveis. Nesse caso, devem ser 
estabelecidos critérios bem definidos que 
assegurem a complementaridade com os 
apoios concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

2. O apoio no âmbito desta medida abrange 
apenas pequenas infraestruturas, conforme 
definidas por cada Estado-Membro no 
programa. Contudo, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever 
derrogações específicas a esta regra para os 
investimentos em banda larga e em 
fornecimento descentralizado de energias 
renováveis. Nesse caso, devem ser 
estabelecidos critérios bem definidos que 
assegurem a complementaridade com os 
apoios concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

3. Os investimentos referidos no n.º 1 são Os investimentos referidos no n.º 1 são 
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elegíveis para apoio se as operações em 
questão forem executadas de acordo com 
os planos para o desenvolvimento dos 
municípios em zonas rurais e dos 
respetivos serviços básicos - quando tais 
planos existam - e são coerentes com as 
estratégias de desenvolvimento local, se as 
houver.

elegíveis para apoio se as operações em 
questão forem executadas de acordo com 
os planos para o desenvolvimento dos 
municípios em zonas rurais e dos 
respetivos serviços básicos - quando tais 
planos existam - e são coerentes com as 
estratégias de desenvolvimento local.

Or. en

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à definição do 
tipo de infraestruturas de energias 
renováveis que são elegíveis para apoio 
no âmbito desta medida.

Suprimido 

Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais;

(a) Abordagens de cooperação entre os 
agricultores e as empresas rurais, com 
especial relevo para os pequenos 
agricultores e as micro/pequenas 
empresas, bem como os diferentes 
intervenientes nas cadeias alimentares 
locais e regionais, no setor florestal da 
União e entre outros agentes que 
contribuam para concretizar os objetivos e 
as prioridades da política de 
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desenvolvimento rural, nomeadamente as 
organizações interprofissionais;

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o 
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais;

(e) A informação e as atividades de 
promoção num contexto local relacionadas 
com o desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais;

Or. en

Alteração 72

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;
______________
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).
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2 Comunicação 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).
3 Regulamento (CE) n.º 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 73

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Ações de promoção da participação 
local no planeamento e na implementação 
de melhorias em matéria de cuidados 
médicos, educação, atividades culturais e 
outras áreas de serviços públicos locais.

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos operacionais referidos no 
artigo 31.º, alínea d), do Regulamento (UE) 

1. Os custos operacionais referidos no 
artigo 31.º, alínea d), do Regulamento (UE) 
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n.º [CSF/2012] prendem-se com a gestão 
da execução da estratégia de 
desenvolvimento local pelo grupo de ação 
local.

n.º [CSF/2012] prendem-se com a gestão 
da execução da estratégia de 
desenvolvimento local sustentável pelo 
grupo de ação local. 

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos relativos à animação do 
território referidos no artigo 31.º, alínea d), 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] 
destinam-se a cobrir as ações de 
informação sobre a estratégia de 
desenvolvimento local, bem como as 
tarefas de desenvolvimento dos projetos. 

2. Os custos relativos à animação do 
território referidos no artigo 31.º, alínea d), 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] 
destinam-se a cobrir as ações de 
informação sobre a estratégia de 
desenvolvimento local sustentável, bem 
como as tarefas de desenvolvimento dos 
projetos. 

Or. en

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Informando a comunidade científica 
sobre as necessidades de investigação em 
matéria de práticas agrícolas.

(c) Informando a comunidade científica 
sobre as necessidades de investigação da 
perspetiva dos agricultores e das 
comunidades rurais.
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Or. en

Alteração 80

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em derrogação da alínea b) do n.º 3 
do presente artigo, os Estados-Membros 
podem aumentar a contribuição máxima 
do FEADER para as medidas referidas 
nos artigos 21.º e 31.º do presente 
regulamento dentro de programas 
implementados em regiões de transição, 
conforme definidas no n.º 2 do artigo 82.º 
do regulamento (CPR), para assegurar a 
coerência com o nível das taxas de 
cofinanciamento de outros Fundos QEC 
para esta categoria de regiões, em 
particular em programas multifundos.

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Devem ser reservados às medidas 
referidas nos artigos 29.º, 30.º e 31.º do 
presente regulamento pelo menos 40 % da 
contribuição total do FEADER para um 
programa de desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Uma despesa com uma medida concreta 
ou parte de uma medida concreta 
cofinanciada pelo FEADER não pode ser 
cofinanciada através de uma contribuição 
dos fundos estruturais, do Fundo de Coesão 
ou de qualquer outro instrumento 
financeiro da União. Tal não deve 
restringir nem impedir uma abordagem à 
programação que combine o apoio de 
diferentes Fundos QEC, eventualmente
necessária para atingir os objetivos 
temáticos do artigo 9.º do Regulamento 
[CSF/2012] de um modo integrado e 
coerente.

Or. en
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Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros com programas 
regionais podem criar um comité de 
monitorização nacional para coordenar a 
execução desses programas em relação ao 
quadro nacional e à utilização dos 
recursos financeiros.

Os Estados-Membros com programas 
regionais podem criar comités de 
monitorização nacional ou regional. No 
caso de comités de monitorização 
nacional, estes devem coordenar a 
execução de programas regionais em 
relação ao quadro nacional.

Or. en

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 85

Texto da Comissão Alteração

Em 2023, os Estados-Membros preparam 
um relatório da avaliação ex post para cada 
um dos seus programas de 
desenvolvimento rural. Esse relatório é 
apresentado à Comissão, o mais tardar, em 

Em 2023, os Estados-Membros preparam 
um relatório da avaliação ex post para cada 
um dos seus programas de 
desenvolvimento rural. Esse relatório deve 
ser concluído até 31 de dezembro de 2023, 
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31 de dezembro de 2023. o mais tardar.

Or. en


