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Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)   

 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 39.º Suprimido 

Fundos mutualistas para doenças dos 

animais e das plantas e para incidentes 

ambientais 

 

1. Para serem elegíveis para apoio, os 

fundos mutualistas em causa: 

 

(a) São acreditados pela autoridade 

competente de acordo com a legislação 

nacional; 

 

(b) Conduzem uma política transparente 

em relação aos pagamentos destinados 

aos fundos e aos levantamentos dos 

mesmos; 

 

(c) Dispõem de regras claras sobre a 

atribuição de responsabilidades por 

eventuais dívidas contraídas. 

 

2. Os Estados-Membros definem as regras 

que regem a constituição e gestão dos 

fundos mutualistas, em especial quanto à 

concessão de pagamentos compensatórios 

aos agricultores em caso de crise e à 

administração e monitorização do 

cumprimento dessas regras. 
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3. As contribuições financeiras referidas 

no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), só podem 

incidir: 

 

(a) Nos custos administrativos da criação 

do fundo mutualista, repartidos por um 

período máximo de três anos e de forma 

degressiva; 

 

(b) Nos montantes pagos pelo fundo 

mutualista a título de compensação 

financeira aos agricultores. Além disso, a 

contribuição financeira pode dizer 

respeito aos juros de empréstimos 

comerciais contraídos pelo fundo 

mutualista para pagamento de 

compensações financeiras aos 

agricultores em caso de crise. 

 

Não se pode contribuir para o capital 

social inicial com fundos públicos. 

 

4. No que respeita às doenças dos 

animais, a compensação financeira 

prevista no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), só 

pode ser concedida em caso de doenças 

mencionadas na lista de doenças dos 

animais estabelecida pela Organização 

Mundial da Saúde Animal e/ou no anexo 

da Decisão 90/424/CEE. 

 

5. O apoio é limitado à taxa máxima 

fixada no anexo I. 

 

Os Estados-Membros podem limitar as 

despesas elegíveis para apoio através da 

aplicação de: 

 

(a) Limites máximos por fundo;  

(b) Limites máximos unitários adequados.  

Or. en 

 

 


