
 

AM\929558PT.doc  PE503.602v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

6.3.2013 B7-0081/180 

Alteração  180 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

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 LeaderII
1
 ou 

Leader+
2
 ou do artigo 62.º do 

Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 

Conselho (FEADER)
3
, desde que estes 

grupos preencham os requisitos 

estabelecidos nos artigos 28.º, 29.º e 30.º 

do Regulamento [CPR]. 

 ______________ 

 1
 Comunicação da Comissão aos Estados-

Membros que fixa as orientações sobre 

subvenções globais ou programas 

operacionais integrados em relação aos 

quais os Estados-Membros são 

convidados a apresentar pedidos de 

contribuição no âmbito de uma iniciativa 

comunitária respeitante ao 

desenvolvimento rural – LEADER II (JO 

C 180 de 1.7.1994, p. 48). 

 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 com a 
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redação que lhe foi dada pela 

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 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Alteração  181 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 67 – n.º 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. No que diz respeito às despesas, os 

montantes do IVA são elegíveis se não 

puderem ser recuperados ao abrigo da 

legislação nacional. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Alteração  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski e outros 

 

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) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 65 – n.º 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Pelo menos 25 % da contribuição 

total do FEADER para o programa de 

desenvolvimento rural devem ser 

reservados às medidas previstas no artigo 

18.º, n. 1, alínea d), e nos artigos 22.º, 

29.º, 30.º, 31.º, 32.º e 35.º. 

Or. en 

Justificação 

O âmbito de aplicação da medida a que se refere o artigo 65.º, n.º 7, do projeto de alteração 
de compromisso apresentado pelo relator deve ser alargado de molde a incluir todas as 
medidas suscetíveis de ter um impacto positivo na atenuação das alterações climáticas e na 
adaptação às mesmas, bem como na gestão dos solos, em particular os pagamentos 
destinados aos investimentos de apoio à realização desses objetivos, as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras condicionantes específicas, as medidas florestais e as 
zonas da rede Natura 2000, bem como os pagamentos relacionados com a aplicação da 
Diretiva-Quadro Água. Isto é particularmente importante no contexto dos resultados das 
negociações do quadro financeiro plurianual e dos cortes efetuados ao segundo pilar da 
PAC. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Alteração  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski e outros 

 

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) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 70 – n.º -1 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os beneficiários de apoio, incluindo os 

grupos de ação, podem solicitar o 

pagamento de um adiantamento de, no 

máximo, 50 % da ajuda pública, se essa 

possibilidade estiver prevista no programa 

de desenvolvimento rural. 

Or. en 

Justificação 

No quadro do programa de desenvolvimento rural, é possível realizar operações de 
investimento e outro tipo de operações (formação, serviço de aconselhamento, ações de 
informação e de promoção, cooperação), pelo que a introdução do pagamento de 
adiantamentos no projeto de regulamento unicamente para o caso das operações de 
investimento não tem fundamento e implica um tratamento desigual dos beneficiários do 
programa de desenvolvimento rural. A fim de regular o pagamento de adiantamentos da 
forma mais transparente, sugere-se que todas as disposições relativas a esta questão sejam 
incluídas no artigo 70.º. 

 

 


