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6.3.2013 B7-0081/156 

Alteração  156 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

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, 
a agricultura ecológica e a redução das 
emissões no setor agrícola, com o apoio da 
PEI para a produtividade e a 
sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
inovação e o progresso social. A PEI deve 
ter como objetivo promover a 
concretização justa e acessível, mais rápida 
e alargada, das soluções inovadoras. Deve 
criar valor acrescentado, melhorando a 
utilização, proporcionando a mesma 
acessibilidade e uma melhor eficácia dos 
instrumentos ligados à inovação (incluindo 
a inovação agroecológica e social) e 
reforçando sinergias entre eles. Deve 
também colmatar as lacunas, estabelecendo 
uma melhor articulação entre a 
investigação e a prática agrícola para dar 
resposta à procura pelos cidadãos de 
alimentos seguros, saudáveis e nutritivos, 
bem como levar em consideração 
contextos mais vastos do desenvolvimento 
rural, como a habitação, infraestruturas e 
serviços no espaço rural. O seu enfoque 
deve ser colocado nas práticas 
agroecológicas e de baixo consumo, na 
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investigação e inovação orientadas por 
agricultores e na inovação social no 
desenvolvimento rural. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/157 

Alteração  157 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Definições  Definições  

1. Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:  

1. Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:  

(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 
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;  

(b) «Região»: a unidade territorial 
correspondente ao nível 1 ou 2 da 
nomenclatura das unidades territoriais 
estatísticas (níveis 1 e 2 da NUTS), na 
aceção do Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;  

(b) «Região»: a unidade territorial 
correspondente ao nível 1 ou 2 da 
nomenclatura das unidades territoriais 
estatísticas (níveis 1 e 2 da NUTS), na 
aceção do Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;  

(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;  

(d) «Operação»: um projeto, grupo de 
projetos, contrato ou acordo, ou qualquer 
outra ação, selecionado de acordo com os 

(d) «Operação»: um projeto, grupo de 
projetos, contrato ou acordo, ou qualquer 
outra ação, selecionado de acordo com os 
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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;  

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;  

(e) «Beneficiário»: uma pessoa singular ou 
coletiva ou outro organismo, de caráter 
público ou privado, responsável pela 
execução das operações ou que recebe o 
apoio;  

(e) «Beneficiário»: uma pessoa singular ou 
coletiva ou outro organismo, de caráter 
público ou privado, responsável pela 
execução das operações ou que recebe o 
apoio;  

(f) «Sistema de monitorização e 
avaliação»: uma abordagem geral 
desenvolvida pela Comissão e pelos 
Estados-Membros que define um número 
limitado de indicadores comuns 
relacionados com a situação inicial e a 
execução financeira, as realizações, os 
resultados e os impactos dos programas;  

(f) «Sistema de monitorização e 
avaliação»: uma abordagem geral 
desenvolvida pela Comissão e pelos 
Estados-Membros que define um número 
limitado de indicadores comuns 
relacionados com a situação inicial e a 
execução financeira, as realizações, os 
resultados e os impactos dos programas;  

(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»: 
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;  

(h) «Taxa de apoio»: a taxa da contribuição 
pública total para uma operação;  

(h) «Taxa de apoio»: a taxa da contribuição 
pública total para uma operação;  

(i) «Despesas públicas»: qualquer 
contribuição pública para o financiamento 
das operações proveniente do orçamento 
do Estado, das autoridades locais e 
regionais ou da União e qualquer despesa 
semelhante. É considerada contribuição 
pública qualquer contribuição para o 
financiamento de operações proveniente do 
orçamento de organismos de direito 
público ou de associações de uma ou mais 
autoridades locais ou regionais ou 
organismos de direito público na aceção da 
Diretiva 2004/18/CE26;  

(i) «Despesas públicas»: qualquer 
contribuição pública para o financiamento 
das operações proveniente do orçamento 
do Estado, das autoridades locais e 
regionais ou da União e qualquer despesa 
semelhante. É considerada contribuição 
pública qualquer contribuição para o 
financiamento de operações proveniente do 
orçamento de organismos de direito 
público ou de associações de uma ou mais 
autoridades locais ou regionais ou 
organismos de direito público na aceção da 
Diretiva 2004/18/CE26;  

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

(j) «Regiões menos desenvolvidas»: 
regiões cujo produto interno bruto (PIB) 
PERH capita é inferior a 75 % do PIB 
médio da UE-27;  
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(k) «Micro, pequenas e médias empresas» 
(a seguir designadas «PME»): as micro, 
pequenas ou médias empresas, na aceção 
da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão27;  

(k) «Micro, pequenas e médias empresas» 
(a seguir designadas «PME»): as micro, 
pequenas ou médias empresas, na aceção 
da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão27;  

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

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

(m) «Superfície agrícola utilizada» (a 
seguir designada «SAU»): a superfície 
agrícola utilizada, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 1200/2009 da 
Comissão, de 30 de novembro de 200928; 

(m) «Superfície agrícola»: conjunto da 
superfície das terras aráveis, pastagens 
permanentes ou culturas permanentes, 
incluindo a superfície abrangida pelo 
sistema agroflorestal; 

 (m-A) «Terras aráveis»: as terras 
cultivadas para produção vegetal ou 
superfícies disponíveis para produção 
vegetal mas em pousio, incluindo as 
superfícies retiradas da produção em 
conformidade com os artigos 22.º, 23.º e 
24.º do Regulamento (CE) n.º 1257/1999, 
o artigo 39.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 e o artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
independentemente de estarem ou não 
ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis; 

 (m-B) «Culturas permanentes»: as 
culturas não rotativas, com exclusão dos 
prados permanentes, que ocupam as 
terras por cinco anos ou mais e dão 
origem a várias colheitas, incluindo os 
viveiros, e a talhadia de rotação curta; 

 (m-C) «Agrosilvicultura»: sistema de 
produção que combina árvores e plantas 
cultivadas ou pastagens no interior ou nas 
orlas das mesmas parcelas. 

(n) «Perdas económicas»: quaisquer 
despesas suplementares efetuadas por um 
agricultor em consequência de medidas 
excecionais por ele aprovadas com o 
objetivo de reduzir a oferta no mercado em 
causa ou qualquer perda substancial de 
produção;  

(n) «Perdas económicas»: quaisquer 
despesas suplementares efetuadas por um 
agricultor em consequência de medidas 
excecionais por ele aprovadas com o 
objetivo de reduzir a oferta no mercado em 
causa ou qualquer perda substancial de 
produção;  

(o) «Fenómeno climático adverso»: 
condições climáticas que podem ser 

(o) «Fenómeno climático adverso»:  
condições climáticas que podem ser 
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equiparadas a catástrofes naturais, como a 
geada, as tempestades e o granizo, o gelo, 
chuvas fortes ou graves secas;  

equiparadas a catástrofes naturais, como a 
geada, as tempestades e o granizo, o gelo, 
chuvas fortes ou graves secas;  

(p) «Doenças dos animais»: doenças 
mencionadas na lista de doenças dos 
animais estabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde Animal ou no anexo da 
Decisão 90/424/CEE do Conselho29;  

(p) doenças mencionadas na lista de 
doenças dos animais estabelecida pela 
Organização Mundial da Saúde Animal ou 
no anexo da Decisão 90/424/CEE do 
Conselho29;  

(q) «Incidente ambiental»: uma ocorrência 
específica de poluição, contaminação ou 
degradação da qualidade do ambiente 
relacionada com um acontecimento 
específico e de âmbito geográfico limitado. 
Esta noção não abrange os riscos 
ambientais gerais não relacionados com um 
acontecimento específico, como as 
alterações climáticas ou a poluição 
atmosférica;  

(q) «Incidente ambiental»: uma ocorrência 
específica de poluição, contaminação ou 
degradação da qualidade do ambiente 
relacionada com um acontecimento 
específico e de âmbito geográfico limitado. 
Esta noção não abrange os riscos 
ambientais gerais não relacionados com um 
acontecimento específico, como as 
alterações climáticas ou a poluição 
atmosférica;  

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

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

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

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

(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 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;  

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez 

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez 
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numa exploração agrícola na qualidade de 
responsável da exploração;  

numa exploração agrícola na qualidade de 
responsável da exploração;  

 (u-A) «Novo agricultor»: agricultor que 
possui os conhecimentos e as 
competências profissionais suficientes e 
que se instala pela primeira vez numa 
exploração agrícola na qualidade de 
responsável da exploração;  

(v) «Operação concluída»: uma operação 
que se encontra fisicamente concluída ou 
plenamente executada relativamente à qual 
os beneficiários tenham efetuado todos os 
pagamentos associados e tenham recebido 
a contribuição pública correspondente;  

(v) «Operação concluída»: uma operação 
que se encontra fisicamente concluída ou 
plenamente executada relativamente à qual 
os beneficiários tenham efetuado todos os 
pagamentos associados e tenham recebido 
a contribuição pública correspondente;  

(w) «Objetivos temáticos»: os objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] do 
Parlamento Europeu e do Conselho30;  

(w) «Objetivos temáticos»: os objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] do 
Parlamento Europeu e do Conselho30;  

(x) «Quadro Estratégico Comum» (a seguir 
designado «QEC»): o quadro estratégico 
comum referido no artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012].  

(x) «Quadro Estratégico Comum» (a seguir 
designado «QEC»): o quadro estratégico 
comum referido no artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012].  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/158 

Alteração  158 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber, 

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, 

Marisa Matias, Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No quadro global da PAC, o apoio ao 
desenvolvimento rural contribui para 
atingir os seguintes objetivos:  

No quadro global da PAC, o apoio ao 
desenvolvimento rural contribui para 
atingir os seguintes objetivos:  

(1)  A competitividade da agricultura;  (1) A viabilidade económica das 
explorações agrícolas;  

 (1-A) O apoio e a valorização dos 
pequenos e médios agricultores, das 
cooperativas e da agricultura familiar e a 
inversão da desertificação económica, 
social e humana do mundo rural; 

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

(2) A gestão sustentável dos recursos 
naturais e ações que contribuam para a 
redução do aquecimento climático; 

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais.  

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais.  

 (3-A) A criação e a manutenção de postos 
de trabalho no espaço rural. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/159 

Alteração  159 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-

Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

Prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural  

Prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural  

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 são 
realizados através das seguintes seis 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, que refletem os 
objetivos temáticos pertinentes do QEC:  

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação nos setores 
agrícola e florestal e nas zonas rurais, com 
especial incidência nos seguintes domínios:  

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação nos setores 
agrícola e florestal e nas zonas rurais, com 
especial incidência nos seguintes domínios:  

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

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

(b) Reforço das ligações entre a agricultura 
e a silvicultura, a investigação e a 
inovação;  

(b) Reforço das ligações entre a agricultura 
e a silvicultura, a investigação e a 
inovação;  

(c) Incentivo da aprendizagem ao longo da 
vida e da formação profissional nos setores 
agrícola e florestal.  

(c) Incentivo da aprendizagem ao longo da 
vida e da formação profissional nos setores 
agrícola e florestal.  

 (c-A) Investimento e reforço das 
infraestruturas locais no domínio dos 
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transportes públicos, da água e do 
saneamento e dos serviços básicos de 
interesse geral acessíveis e de qualidade, 
designadamente cuidados de saúde 
primários (incluindo a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças), 
educação e prestação de cuidados, 
habitação e serviços de emprego; 

 (c-B) Melhoria das condições sociais e 
laborais dos setores mais vulneráveis e 
dos grupos mais afetados pelos 
desequilíbrios do setor, como é o caso dos 
trabalhadores por conta de outrem e, 
sobretudo, dos trabalhadores temporários; 

(2)  Melhorar a competitividade de todos 
os tipos de agricultura e reforçar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
especial incidência nos seguintes domínios:  

(2)  Melhorar a viabilidade das explorações 
agrícolas familiares e das cooperativas, 
com especial incidência nos seguintes 
domínios:  

(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 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;  

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

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

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura, com especial incidência nos 
seguintes domínios:  

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura, com especial incidência nos 
seguintes domínios:  

(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 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;  

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

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

(4) Restaurar, preservar e melhorar os 
ecossistemas que dependem da agricultura 
e da silvicultura, com especial incidência 
nos seguintes domínios:  

(4) Restaurar, preservar e melhorar os 
ecossistemas que dependem da agricultura 
e da silvicultura, com especial incidência 
nos seguintes domínios:  
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(a) Restauração e preservação da 
biodiversidade, incluindo nas zonas Natura 
2000 e nas zonas agrícolas de elevado 
valor natural, e das paisagens europeias;  

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

(b) Melhoria da gestão da água;  (b) Melhoria da gestão da água;  

(c) Melhoria da gestão dos solos.  (c) Melhoria da gestão dos solos.  

(5) Promover a utilização eficiente dos 
recursos e apoiar a transição para uma 
economia de baixo teor de carbono e 
resistente às alterações climáticas nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, com 
especial incidência nos seguintes domínios:  

(5) Promover a utilização eficiente dos 
recursos e apoiar a transição para uma 
economia de baixo teor de carbono e 
resistente às alterações climáticas nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, com 
especial incidência nos seguintes domínios:  

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

(a) Melhoria da utilização racional da água 
pelo setor agrícola e desenvolvimento de 
culturas e práticas com um consumo mais 
reduzido de água e recursos;  

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

(b) Desenvolvimento dos sistemas 
agrícolas e de transformação alimentar 
menos dependentes de energias fósseis;  

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

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

(d) Redução das emissões de óxido nitroso 
e de metano provenientes da agricultura;  

(d) Redução das emissões de óxido nitroso 
e de metano provenientes da agricultura;  

(e) Promoção do sequestro de carbono na 
agricultura e na silvicultura;  

(e) Promoção do sequestro de carbono na 
agricultura e na silvicultura;  

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

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

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

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

(b) Fomento do desenvolvimento local nas 
zonas rurais;  

(b) Fomento do desenvolvimento local nas 
zonas rurais;  

(c) Melhoria da acessibilidade, utilização e 
qualidade das tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC) em zonas rurais.  

(c) Melhoria da acessibilidade, utilização e 
qualidade das tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC) em zonas rurais.  

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 

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

ligados à inovação, ao ambiente e à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Alteração  160 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-

Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

Subprogramas temáticos  Subprogramas temáticos  

1.  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:  

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:  

(a) jovens agricultores;  (a) Aos jovens agricultores;  

(b) Às pequenas explorações agrícolas 
referidas no artigo 20.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo;  

(b) Às pequenas explorações agrícolas 
referidas no artigo 20.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo;  

 (b-A) Ao apoio aos mercados locais; 

(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;  

 (c-A) À luta contra a pobreza e a exclusão 
social características das zonas rurais; 

(d) Às cadeias de abastecimento curtas.  (d) Às cadeias de abastecimento curtas.  

Do anexo III, consta uma lista indicativa 
das medidas e dos tipos de operações de 
particular interesse para cada subprograma 
temático.  

Do anexo III, consta uma lista indicativa 
das medidas e dos tipos de operações de 
particular interesse para cada subprograma 
temático.  
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2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.  

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.  

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 20 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 %.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Alteração  161 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin, Kyriacos 

Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) O apoio à atividade económica 
afetada por catástrofes, até ao momento 
em que a mesma possa ser retomada de 
forma autónoma. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Alteração  162 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

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, 
manutenção ou desenvolvimento dos 
serviços básicos locais de interesse geral 
para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes, 
nomeadamente os serviços de cuidados de 
saúde primária (incluindo a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças), de 
educação (incluindo estruturas, tais como 
creches para crianças pequenas e mães) e 
de formação, alojamento e emprego. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Alteração  163 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 

Marisa Matias, Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 37.° Suprimido 

Gestão de riscos  

1. O apoio no âmbito desta medida 
abrange: 

 

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, para 
prémios de seguro de colheitas, de 
animais e de plantas contra perdas 
económicas causadas por fenómenos 
climáticos adversos, doenças dos animais 
ou das plantas ou pragas; 

 

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos 
agricultores por perdas económicas 
causadas por um surto de doença dos 
animais ou das plantas ou por um 
incidente ambiental; 

 

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de 
contribuições financeiras para fundos 
mutualistas, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos. 
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2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista», entende-se um 
regime, reconhecido pelo Estado-Membro 
em conformidade com a legislação 
nacional, de auto seguro dos agricultores 
filiados, através do qual são efetuados 
pagamentos compensatórios aos 
agricultores filiados afetados por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doença dos animais ou das plantas ou por 
um incidente ambiental ou que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos 
seus rendimentos. 

 

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulta numa compensação excessiva. O 
apoio direto ao rendimento recebido a 
título do Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (a seguir designado 
«FEG») é igualmente contabilizado 
aquando da estimativa dos níveis de 
rendimento dos agricultores. 

 

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à duração 
mínima e máxima dos empréstimos 
comerciais concedidos aos fundos 
mutualistas referidos nos artigos 39.º, n.º 
3, alínea b), e 40.º, n.º 4. 

 

__________________  
36Regulamento (UE) n.º […] de […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (2014-2020), 
JO L […], […], p. […]. 

 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/164 

Alteração  164 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 

Jacky Hénin, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 relativas ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 38 Suprimido 

Seguro de colheitas, animais e plantas  

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. 

 

2.  

A ocorrência de um fenómeno climático 
adverso, de um surto de doença dos 
animais ou das plantas ou de uma praga 
deve ser oficialmente reconhecida como 
tal pela autoridade competente do Estado-
Membro em causa. 

 

Os Estados-Membros podem, se  
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adequado, estabelecer antecipadamente 
critérios que permitam considerar 
concedido o referido reconhecimento 
oficial. 

3.  

Os pagamentos do seguro não podem 
compensar mais do que o custo total da 
substituição das perdas referidas no artigo 
37.º, n.º 1, alínea a), nem implicam 
qualquer exigência ou especificação 
relativamente ao tipo ou à quantidade da 
produção futura. 

 

Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para apoio 
mediante a aplicação de limites máximos 
adequados. 

 

4. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I. 

 

Or. fr 

 
 


