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Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 23
Considerando 6

(6) As actividades do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, a 
seguir designado “Fundo”, e as operações 
para as quais este contribua devem ser 
coerentes e compatíveis com as outras 
políticas comunitárias e obedecer a toda a 
legislação comunitária.

(6) As actividades do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, a 
seguir designado “Fundo”, e as operações 
para as quais este contribua devem ser 
coerentes e compatíveis com as outras 
políticas comunitárias, especialmente as de 
coesão socioeconómica e territorial para as 
zonas rurais, e obedecer a toda a legislação 
comunitária.

Or. en
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Justificação

Atendendo às especificidades territoriais, os fundos estruturais intervêm nas zonas rurais. É 
de uma importância primordial assegurar a compatibilidade e o planeamento estratégico 
com as intervenções do FEADER.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 24
Considerando 6

(6) As actividades do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, a 
seguir designado “Fundo”, e as operações 
para as quais este contribua devem ser 
coerentes e compatíveis com as outras 
políticas comunitárias e obedecer a toda a 
legislação comunitária.

(6) As actividades do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, a 
seguir designado “Fundo”, e as operações 
para as quais este contribua devem ser 
coerentes e compatíveis com a política de 
coesăo no meio rural e as outras políticas 
comunitárias e obedecer a toda a legislação 
comunitária.

Or. fr

Justificação

Os fundos estruturais intervêm ainda no meio rural ao abrigo das disposições particulares 
relativas ao tratamento das especificidades territoriais. Importa, portanto, assegurar 
primeiro que a actividade do FEADER seja coerente com a política de coesão ou mesmo 
complementar.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 25
Considerando 7

(7) Na sua acção em favor do 
desenvolvimento rural, a Comunidade tem a 
preocupação de incentivar a eliminação de 
disparidades e de promover a igualdade 
entre mulheres e homens, nos termos 
estabelecidos nos artigos 2.° e 3.° do 
Tratado.

(7) Na sua acção em favor do 
desenvolvimento rural, a Comunidade tem a 
preocupação de incentivar a eliminação de 
disparidades e de promover a não 
discriminação e a igualdade entre mulheres 
e homens, nos termos estabelecidos nos 
artigos 2.° e 3.° do Tratado.

Or. en



AM\561694PT.doc 3/41 PE 355.754v01-00

PT

Justificação

O princípio de não discriminação tem um âmbito mais vasto que o dos critérios meramente 
baseados no género. Todas as formas de discriminação devem ser tomadas em consideração 
de harmonia com o artigo 13º do Tratado.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Elisabeth Schroedter

Alteração 26
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) O desenvolvimento cultural, a 
qualidade do meio natural e artificial, a 
dimensão qualitativa e cultural da vida e o 
desenvolvimento do turismo sustentável 
contribuem para tornar as zonas rurais 
económica e socialmente mais atractivas, 
na medida em que encorajam a criação de 
empregos sustentáveis.

Or. en

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 27
Considerando 10

(10) A programação do desenvolvimento 
rural deve obedecer às prioridades 
comunitárias e nacionais e complementar as 
outras políticas comunitárias, nomeadamente 
a política dos mercados agrícolas, a política 
de coesão e a política comum da pesca.

(10)  A programação do desenvolvimento 
rural deve obedecer às prioridades 
comunitárias e nacionais e complementar as 
outras políticas comunitárias, nomeadamente 
a política dos mercados agrícolas, a política 
de coesão, as políticas de integração social, 
de não discriminação, de promoção da 
igualdade de oportunidades, bem como a 
política comum da pesca.

Or. el

Justificação

A referência a "não discriminações", correctamente proposta pela deputada Harkin, não 
significa necessariamente promoção de "iguais oportunidades".
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Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 28
Considerando 10

(10) A programação do desenvolvimento 
rural deve obedecer às prioridades 
comunitárias e nacionais e complementar as 
outras políticas comunitárias, nomeadamente 
a política dos mercados agrícolas, a política 
de coesão e a política comum da pesca.

(10) A programação do desenvolvimento 
rural deve obedecer às prioridades 
comunitárias e nacionais e complementar as 
outras políticas comunitárias, nomeadamente 
a política dos mercados agrícolas, a política 
de coesão e a política comum da pesca. A 
utilização do FEADER deverá, portanto, 
contribuir para manter uma sinergia entre 
o objectivo de convergência e o objectivo de 
competitividade das zonas rurais, incluindo 
as acções do FEDER e do FSE nos planos 
estratégicos rurais. A compatibilidade 
deverá ser assegurada a nível quer da 
programação quer da execução.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans e Elisabeth Schroedter

Alteração 29
Considerando 30

(30) O apoio a métodos específicos de 
gestão das terras deve contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, incentivando 
os agricultores e proprietários florestais em 
especial a empregar métodos de utilização 
das terras compatíveis com a necessidade de 
preservação do ambiente e paisagens 
naturais e de protecção e melhoria dos 
recursos naturais. Deve contribuir para a 
execução do 6.º Programa de Acção da 
Comunidade em matéria de Ambiente e das 
Conclusões da Presidência relativas à 
estratégia de desenvolvimento sustentável. 
Entre as questões-chave a tratar contam-se a 
biodiversidade, a gestão dos sítios NATURA 
2000, a protecção dos recursos hídricos e 
dos solos, a atenuação das alterações 
climáticas, incluindo a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, a redução das 

(30) O apoio a métodos específicos de 
gestão das terras deve contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, incentivando 
os agricultores e proprietários florestais em 
especial a empregar métodos de utilização 
das terras compatíveis com a necessidade de 
preservação do ambiente e paisagens 
naturais e de protecção e melhoria dos 
recursos naturais. Deve contribuir para a 
execução do 6.º Programa de Acção da 
Comunidade em matéria de Ambiente e das 
Conclusões da Presidência relativas à 
estratégia de desenvolvimento sustentável. 
Entre as questões-chave a tratar contam-se a 
biodiversidade, a gestão dos sítios NATURA 
2000, a protecção dos recursos hídricos e 
dos solos, a atenuação das alterações 
climáticas, incluindo a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, a redução das 
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emissões de amoníaco e a utilização 
sustentável de pesticidas.

emissões de amoníaco e a utilização 
sustentável de pesticidas. As actividades de 
gestão do Natura 2000 que não possam ser 
financiadas pelos fundos quer estruturais 
quer de desenvolvimento rural serão 
financiadas por um fundo especializado da 
UE para a biodiversidade no âmbito da 
proposta LIFE+.

Or. en

Justificação

Na sua resolução relativa ao financiamento do Natura 2000 de 10 de Março de 2005, o 
Parlamento Europeu considerou a contribuição dos fundos de desenvolvimento rural e 
estruturais insuficiente para o co-financiamento correcto do Natura 2000 e, portanto, 
também insistiu que fosse instaurado um fundo especializado para este efeito no âmbito da 
proposta LIFE+.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 30
Considerando 43 bis (novo)

(43 bis) Qualquer revisão do estatuto de 
zona desfavorecida deverá ser realizada 
com a consulta dos actores a nível 
nacional, regional e local e tomar em 
consideração os indicadores 
socioeconómicos.

Or. en

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 31
Considerando 45

(45) Há necessidade de acompanhar as 
mudanças nas zonas rurais, apoiando a 
diversificação de actividades agrícolas em 
favor de actividades não agrícolas, o 
desenvolvimento de sectores não agrícolas, a 
promoção do emprego, a melhoria dos 
serviços básicos e a realização de 

(45) Há necessidade de acompanhar as 
mudanças nas zonas rurais, apoiando a 
diversificação de actividades agrícolas em 
favor de actividades não agrícolas, o 
desenvolvimento de sectores não agrícolas, a 
promoção do emprego, a melhoria dos 
serviços básicos e a realização de 
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investimentos que tornem as zonas rurais 
mais atractivas, a fim de inverter as 
tendências de declínio económico e social e 
de despovoamento dessas zonas. É também 
necessário envidar esforços no sentido de 
promover o potencial humano quanto a este 
aspecto.

investimentos que tornem as zonas rurais 
mais atractivas, a fim de inverter as 
tendências de declínio económico e social e 
de despovoamento dessas zonas. As 
empresas não agrícolas, tais como 
artesanato, empresas turísticas, 
restaurantes locais e novas empresas 
independentes do sector não agrícola, são 
pilares importantes da economia rural. O 
apoio destas empresas não só previne o 
despovoamento das zonas rurais mas 
também as fortalece, e é conforme ao 
objectivo de Lisboa e à prioridade da União 
ao crescimento e criação de emprego. É 
também necessário envidar esforços no 
sentido de promover o potencial humano 
quanto a este aspecto.

Or. en

Justificação

As conclusões da conferência de Salzburgo sobre o desenvolvimento rural (2003) afirmam 
clara e correctamente que já não é possível basear o desenvolvimento das zonas rurais 
exclusivamente na agricultura, e que a diversificação quer no âmbito do sector agrícola quer 
para lá deste é indispensável a fim de promover comunidades rurais viáveis e sustentáveis. 
Esta conclusão é sublinhada pelo objectivo de Lisboa e pela prioridade da UE - crescimento 
e emprego. Esta alteração sublinha a importância dos actores não agrícolas na economia 
rural e é conforme a estas prioridades.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 32
Considerando 56

(56) Para além destes montantes, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração os montantes gerados pela 
modulação, conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 12.° do Regulamento (CE) n.º …/… 
[relativo ao financiamento da PAC].

(56) Para além destes montantes, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração os montantes gerados pela 
modulação, conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 12.° do Regulamento (CE) n.º …/… 
[relativo ao financiamento da PAC], zelando 
para que estes sejam utilizados para 
reforçar a globalidade da política de 
desenvolvimento rural.
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Or. fr

Justificação

Os montantes recolhidos através da modulação devem servir o segundo pilar, permitindo 
assim um reequilíbrio na atribuição das dotações entre os agricultores e os demais actores 
territoriais do desenvolvimento rural. A utilidade da modulação, cujo custo administrativo é 
incontestável, seria completamente posta em causa se esta só servisse para partilhar as 
dotações assim geradas entre os agricultores cuja ajuda única foi reduzida em virtude desta 
mesma modulação.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 33
Considerando 60

(60) A fim de assegurar a eficácia, equidade 
e impacto sustentável das acções do Fundo, 
devem ser estabelecidas disposições que 
garantam a durabilidade dos investimentos 
das empresas e que evitem a utilização do 
Fundo para fins de concorrência desleal.

(60) A fim de assegurar a eficácia, equidade 
e impacto sustentável das acções do Fundo, 
devem ser estabelecidas disposições que 
garantam a durabilidade dos investimentos 
das empresas e que evitem a utilização do 
Fundo para fins de concorrência desleal, e 
que respeitem a Carta das Pequenas 
Empresas adoptada no Conselho Europeu 
de Santa Maria da Feira em 2000.

Or. fr

Justificação

A adopção da Carta Europeia das Pequenas Empresas permitiu sublinhar a importância 
destas empresas para o crescimento, a competitividade e o emprego na União Europeia. Ora, 
as pequenas empresas têm um papel de relevo a desempenhar para a revitalização dos meios 
rurais e a coesão dos territórios.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Elisabeth Schroedter

Alteração 34
Artigo 3

O Fundo contribui para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável em toda a 
Comunidade, em complementaridade com as
políticas de apoio ao mercado e ao 
rendimento da política agrícola comum, da 

O Fundo contribui para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável em toda a 
Comunidade e a prevenção do 
despovoamento das zonas rurais, em 
complementaridade com as políticas de 
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política de coesão e da política comum da 
pesca.

apoio ao mercado e ao rendimento da 
política agrícola comum, da política de 
coesão e da política comum da pesca.

Or. en

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 35
Artigo 3

O Fundo contribui para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável em toda a 
Comunidade, em complementaridade com as 
políticas de apoio ao mercado e ao 
rendimento da política agrícola comum, da 
política de coesão e da política comum da 
pesca.

O Fundo contribui para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável em toda a 
Comunidade, em complementaridade com as 
políticas de apoio ao mercado e ao 
rendimento da política agrícola comum, da 
política de coesão, das políticas de 
integração social, de não discriminação, de 
promoção da igualdade de oportunidades, 
bem como da política comum da pesca.

Or. el

Justificação

A referência a "não discriminações", correctamente proposta pela deputada Harkin, não 
significa necessariamente promoção de "iguais oportunidades".

Alteração apresentada por Jillian Evans e Elisabeth Schroedter

Alteração 36
Artigo 4, nº 1, alínea c)

c) Promoção da qualidade de vida nas zonas 
rurais e da diversificação das actividades 
económicas.

c) Promoção da qualidade de vida e do 
desenvolvimento cultural nas zonas rurais e 
da diversificação das actividades 
económicas.

Or. en

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 37
Artigo 4, nº 1, alínea c)

c) Promoção da qualidade de vida nas zonas 
rurais e da diversificação das actividades 
económicas.

c) Promoção da qualidade de vida nas zonas 
rurais e do desenvolvimento e da 
diversificação das actividades económicas.
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Or. en

Justificação

A promoção da qualidade de vida nas zonas rurais não será realizada estimulando apenas 
novas actividades económicas. É importante incentivar o desenvolvimento das actividades 
económicas existentes.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 38
Artigo 4, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) Inclusão social e não discriminação 
nas zonas rurais.

Or. en

Justificação

A política comunitária transversal de inclusão social e não discriminação deve ser reflectida 
no desenvolvimento rural.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 39
Artigo 5, nº 2

2. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que a intervenção do Fundo e dos 
Estados-Membros seja coerente com as 
actividades, políticas e prioridades da 
Comunidade. A intervenção do Fundo deve, 
em especial, ser coerente com os objectivos 
da coesão económica e social e do Fundo 
Europeu para as Pescas.

2. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que a intervenção do Fundo e dos 
Estados-Membros seja coerente com as 
actividades, políticas e prioridades da 
Comunidade. A intervenção do Fundo deve, 
em especial, ser coerente com os objectivos 
da coesão económica e social e do Fundo 
Europeu para as Pescas e da política 
ambiental.

Or. en

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 40
Artigo 5, nº 2

2. A intervenção do Fundo deve, em 
especial, ser coerente com os objectivos da 

2. A intervenção do Fundo deve, em 
especial, ser coerente com os objectivos da 
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coesão económica e social e do Fundo 
Europeu para as Pescas.

coesão económica, social e territorial e do 
Fundo Europeu para as Pescas.

Or. en

Justificação

O aspecto territorial da política de coesão europeia deverá ser mencionado.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 41
Artigo 6, nº 1, alínea c)

c) Qualquer outro organismo apropriado em 
representação da sociedade civil, 
organizações não governamentais 
(especialmente ambientais) e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
entre homens e mulheres.

c) Qualquer outro organismo apropriado em 
representação da sociedade civil, 
organizações não governamentais 
(especialmente ambientais) e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e que combatam a 
discriminação pelas razões citadas no 
artigo 13º do Tratado.

Or. en

Justificação

É necessário garantir que todas as formas de discriminação sejam tomadas em consideração.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 42
Artigo 7

Os Estados-Membros são responsáveis pela 
execução dos programas de 
desenvolvimento rural ao nível territorial 
adequado, de acordo com as suas próprias 
disposições institucionais.

Os Estados-Membros são responsáveis pela 
execução dos programas de 
desenvolvimento rural ao nível territorial 
adequado, de acordo com as suas próprias 
disposições institucionais e as regras sobre 
a subsidiariedade previstas no Tratado que 
institui uma Constituição para a Europa.

Or. en
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Justificação

A nova Constituição Europeia acordada pelo Parlamento Europeu sublinha o papel 
específico dos parlamentos nacionais e das regiões. Este significa que as disposições 
institucionais nacionais compreendem a cooperação especialmente prevista no âmbito 
nacional, regional e local.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 43
Artigo 8, título

Igualdade entre homens e mulheres Não discriminação

Or. en

Justificação

Assegura a compatibilidade com a alteração 6 da relatora.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 44
Artigo 8, parágrafo 1

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres em todas as diversas fases de 
execução do programa.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres e a não discriminação por 
qualquer das razões citadas no artigo 13º 
do Tratado em todas as diversas fases de 
execução do programa.

Or. en

Justificação

As políticas de não discriminação devem cobrir todas as categorias e não apenas o género.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 45
Artigo 11, nº 1
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1. O Estado-Membro apresenta um plano 
estratégico nacional que estabelece as 
prioridades da acção do Fundo e do 
Estado-Membro em causa, tomando em 
consideração as orientações estratégicas 
comunitárias de desenvolvimento rural, os 
seus objectivos específicos, a contribuição 
do Fundo e os outros recursos financeiros.

1. O Estado-Membro ou outra autoridade 
competente apresenta planos estratégicos
que estabelecem as prioridades da acção do 
Fundo e do Estado-Membro e regiões em 
causa, tomando em consideração as 
orientações estratégicas comunitárias de 
desenvolvimento rural, os seus objectivos 
específicos, a contribuição do Fundo e os 
outros recursos financeiros.

Or. en

Justificação

O regulamento deverá atender ao princípio da subsidiariedade e a que em certos 
Estados-Membros a competência em matéria de desenvolvimento rural é descentralizada e 
não reside exclusivamente no governo central.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 46
Artigo 11, nº 1

1. O Estado-Membro apresenta um plano 
estratégico nacional que estabelece as 
prioridades da acção do Fundo e do 
Estado-Membro em causa, tomando em 
consideração as orientações estratégicas 
comunitárias de desenvolvimento rural, os 
seus objectivos específicos, a contribuição 
do Fundo e os outros recursos financeiros.

1. O Estado-Membro apresenta um plano 
estratégico nacional que estabelece as 
prioridades da acção do Fundo e do 
Estado-Membro em causa, tomando em 
consideração os resultados, experiências e 
avaliações das autoridades regionais e as 
contribuições das regiões e autoridades 
locais, as orientações estratégicas 
comunitárias de desenvolvimento rural, os 
seus objectivos específicos, a contribuição 
do Fundo e os outros recursos financeiros.

Or. en

Justificação

O plano estratégico nacional deverá reflectir as experiências de níveis múltiplos de governo 
no que respeita à sociedade agrícola. A subsidiariedade significa aqui que as experiências 
das regiões e autoridades locais deverão ser tomadas em consideração; as tendências para a 
renacionalização deverão finalmente ser bloqueadas. É necessária uma abordagem da base 
para o topo.
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Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 47
Artigo 11, nº 3, alínea e)

e) Os meios para assegurar a coordenação 
com os outros instrumentos da PAC e com a 
política de coesão;

e) Os meios para assegurar a coordenação 
com os outros instrumentos da PAC, o 
Fundo Europeu para as Pescas, o LIFE+ e 
com a política de coesão;

Or. en

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 48
Artigo 11, nº 3, alínea g bis) (nova)

g bis) Uma descrição nas suas linhas gerais 
da contribuição do plano para a inclusão 
social e a não discriminação.

Or. en

Justificação

O plano deve reflectir todos os objectivos transversais da Comunidade.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 49
Artigo 11-A, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros terminarão 
estas tarefas num período fixo acordado 
com a Comissão, a fim de impedir qualquer 
atraso desnecessário no estabelecimento do 
programa operacional.

Or. en

Justificação

Certos Estados-Membros e serviços governamentais atrasaram sem necessidade o 
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estabelecimento dos diferentes mecanismos necessários à execução dos programas de 
financiamento. Este facto submeteu a capacidade da autoridade de gestão de atingir os 
objectivos de despesa a uma pressão considerável. Os Estados-Membros e os seus serviços 
governamentais devem conformar-se a um calendário acordado para a instauração do 
programa, a fim de impedir que isto se repita no futuro.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 50
Artigo 12, nº 2, alínea b bis) (nova)

b bis) A contribuição dos programas para a 
inclusão social e a não discriminação.

Or. en

Justificação

O relatório anual deve medir os progressos realizados no âmbito da inclusão social e não 
discriminação.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 51
Artigo 14, nº 2

2. Cada Estado-Membro pode apresentar um 
único programa para todo o seu território ou 
um programa para cada região.

2. Cada Estado-Membro pode apresentar um 
único programa para todo o seu território ou 
um programa para cada região, mas pode 
também apresentar um programa nacional 
para certas medidas e programas regionais 
para outras medidas que devam ser 
adaptadas às especificidades sectoriais ou 
geográficas de certas regiões.

Or. fr

Justificação

A regra que importa adoptar é a que permita a melhor eficácia possível das medidas de 
desenvolvimento rural. Ora, de acordo com o princípio da subsidiariedade, a acção é 
realizada ao nível territorial que se afigura mais pertinente e tendo em conta a organização 
de poderes e repartição de competências em cada Estado da União.
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Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 52
Artigo 15, alínea g)

g) Informação sobre a complementaridade 
com as medidas financiadas pelos outros 
instrumentos da PAC, através da política de 
coesão, bem como do Fundo Europeu para 
as Pescas;

g) Informação sobre a complementaridade 
com as medidas financiadas pelos outros 
instrumentos da PAC, pela política de 
coesão, pelo LIFE+ e pelo Fundo Europeu 
para as Pescas;

Or. en

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 53
Artigo 16

A contribuição financeira comunitária para 
cada um dos três objectivos referidos no 
artigo 4.° cobre, no mínimo, 15% da 
contribuição total do Fundo para o 
programa relativamente aos eixos 
prioritários I e III referidos nas secções I e 
III, respectivamente, do capítulo I do título 
IV e 25% da contribuição total do Fundo 
para o programa relativamente ao eixo 
prioritário II referido na secção II do 
capítulo I.

A contribuição financeira comunitária para 
cada um dos três objectivos referidos no 
artigo 4.° cobre, no mínimo, 15% da 
contribuição total do Fundo para os 
programas relativamente aos eixos 
prioritários I e III referidos nas secções I e 
III, respectivamente, do capítulo I do título 
IV e 25% da contribuição total do Fundo 
para os programas relativamente ao eixo 
prioritário II referido na secção II do 
capítulo I. Este equilíbrio entre os três eixos 
garante o respeito da abordagem 
multissectorial e multifuncional escolhida 
pela Comissão e permitirá à política de 
desenvolvimento rural responder às 
diferentes necessidades dos territórios 
rurais.

Or. en

Justificação

As primeiras alterações visam corrigir os erros de ortografia cometidos neste artigo 
importante e que prejudicam a sua compreensão. 

O texto aditado vem sublinhar a importância da proposta de afectação mínima de fundos 
entre os eixos para instaurar um equilíbrio entre a dimensão sectorial e a dimensão 
territorial e fazer com que a política de desenvolvimento rural não seja agro-cêntrica.
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Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 54
Artigo 17

1. Os Estados-Membros elaboram 
programas de desenvolvimento rural na 
sequência de uma estreita cooperação com 
os parceiros referidos no artigo 6.°.

1. Os Estados-Membros elaboram 
programas de desenvolvimento rural na 
sequência de uma estreita cooperação com 
os parceiros referidos no artigo 6°. Cada 
Estado-Membro elabora e publica um 
plano de consultas e, em seguida, antes da 
apresentação dos planos de estratégia, 
apresenta um relatório sobre a natureza e 
as conclusões do processo de consulta.

Or. el

Justificação

A transparência em torno dos processos de consulta é indispensável mas a divulgação dos 
suas conclusões deve fazer-se de modo a, caso se verifiquem incorrecções, permitir que dê 
resultados.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Elisabeth Schroedter

Alteração 55
Artigo 17, nº 1

1. Os Estados-Membros elaboram 
programas de desenvolvimento rural na 
sequência de uma estreita cooperação com 
os parceiros referidos no artigo 6.°.

1. Os Estados-Membros elaboram 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade com a sua estrutura 
institucional na sequência de uma estreita 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 6.°.

Or. en

Justificação

O regulamento deverá atender ao princípio da subsidiariedade e a que em certos 
Estados-Membros a competência em matéria de desenvolvimento rural é descentralizada e 
não reside exclusivamente no governo central.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 56
Artigo 19, alínea b), ponto v bis) (novo)

v bis) utilização de instrumentos de 
engenharia financeira,

Or. pt

Justificação

As medidas destinadas à reestruturação do potencial físico, mas também ao seu 
desenvolvimento e à promoção da inovação, deverão abranger a criação de instrumentos de 
engenharia financeira tais como: fundos de capital de risco e outros fundos mobiliários; 
fundos imobiliários de propriedade rústica; fundos de garantia e contra garantia mútua.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 57
Artigo 19, alínea b), ponto v ter) (novo)

v ter) desenvolvimento experimental;

Or. pt

Justificação

As medidas destinadas à reestruturação do potencial físico, mas também ao seu 
desenvolvimento e à promoção da inovação, deverão abranger o apoio ao desenvolvimento 
experimental com o objectivo de criar novos produtos, métodos e tecnologias de produção e 
métodos de organização e gestão ou de aperfeiçoar produtos, tecnologias e métodos já 
produzidos ou utilizados.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 58
Artigo 19, alínea c), ponto iii bis) (novo)

iii bis) apoio a iniciativas, tais como 
mercados locais de agricultores e sistemas 
locais de aquisições no âmbito da qualidade 
dos alimentos;

Or. en
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 59
Artigo 21, nº 1, alínea c)

c) Apresentem um plano empresarial para o 
desenvolvimento das suas actividades 
agrícolas.

c) Apresentem um plano empresarial para o 
desenvolvimento das suas actividades 
agrícolas (com uma atenção especial às 
suas capacidades inovadoras).

Or. en

Justificação

A fim de utilizar o potencial humano disponível dos jovens agricultores produzindo bens 
rurais altamente qualificados, os métodos de produção inovadores e os novos métodos 
tecnológicos deverão ser plenamente cobertos pela proposta da Comissão e do Conselho.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 60
Artigo 22, nº 2, parágrafo 2, alínea b bis) (nova)

b bis) Ser uma pessoa singular ou colectiva 
que retome as terras libertadas para as 
afectar a utilizações não agrícolas 
(cessionário não agrícola) como a 
silvicultura ou a criação de reservas 
ecológicas, de um modo compatível com a 
protecção ou melhoria da qualidade do 
ambiente e do espaço natural;

Or. pt

Justificação

Deverá ser prevista a possibilidade de transferência para cessionários não agrícolas.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 61
Artigo 22, nº 3
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3. A duração total do apoio à reforma 
antecipada do cedente e do trabalhador 
agrícola não pode ser superior a um período 
de 10 anos. O apoio não é concedido para 
além do 70.º aniversário do cedente e da 
idade de normal de reforma do trabalhador 
agrícola.

3. A duração total do apoio à reforma 
antecipada do cedente e do trabalhador 
agrícola não pode ser superior a um período 
de 15 anos. O apoio não é concedido para 
além do 75.º aniversário do cedente e da 
idade de normal de reforma do trabalhador 
agrícola.

Or. pt

Justificação

Deverão ser mantidas as condições actualmente em vigor quanto à idade do cessante (75 
anos) e à duração da ajuda (15 anos).

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 62
Artigo 25, nº 1, alínea a)

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola e

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola, empreguem métodos de 
produção inovadores e

Or. en

Justificação

(Exp. mot. 5, 9) A modernização das explorações agrícolas como objectivo específico não é 
suficiente para reestruturar o potencial físico. Em conformidade com as orientações globais 
para um desenvolvimento sustentável e as conclusões dos Conselhos Europeus de Lisboa e 
Göteborg, é necessária uma abordagem mais integrada, a fim de que a capacidade inovadora 
se possa desenvolver.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 63
Artigo 27, nº 1, parágrafo 2

Caso sejam efectuados para cumprimento 
das normas comunitárias, só pode ser 
concedido apoio aos investimentos 
efectuados por microempresas, conforme 
referido no n.º 2, para fins de cumprimento 
de uma nova norma comunitária. Nesse 

Caso sejam efectuados para cumprimento 
das normas comunitárias, só pode ser 
concedido apoio aos investimentos 
efectuados por microempresas e pequenas 
empresas na acepção da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, para fins de 
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caso, pode ser concedido um período de 
tolerância para fins de cumprimento dessa 
norma não superior a 36 meses a contar da 
data em que o respectivo cumprimento se 
torna obrigatório para a empresa.

cumprimento de uma nova norma 
comunitária. Nesse caso, pode ser concedido 
um período de tolerância para fins de 
cumprimento dessa norma não superior a 36 
meses a contar da data em que o respectivo 
cumprimento se torna obrigatório para a 
empresa.

Or. pt

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 64
Artigo 27, nº 2

2. O apoio ao abrigo do n.º 1 é limitado a 
microempresas e pequenas empresas na 
acepção da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão. No caso da produção florestal, o 
apoio é limitado a microempresas. 

Suprimido

Or. pt

Justificação

Deverão ser mantidos os apoios a todas as empresas, independentemente da sua dimensão e 
da tipologia dos investimentos.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 65
Artigo 29, nº 1, parágrafo 2

As referidas normas devem ter sido 
introduzidas recentemente na legislação 
nacional e impor novas obrigações ou 
restrições às práticas agrícolas que tenham 
um impacto significativo nos custos de 
exploração agrícola normais e afectem um 
número significativo de agricultores.

As referidas normas devem ter sido 
introduzidas recentemente na legislação 
nacional e impor novas obrigações ou 
restrições às práticas agrícolas que tenham 
um impacto significativo nos custos de 
exploração agrícola normais.

Or. en

Justificação

Afecte ou não a legislação comunitária "um número significativo de agricultores", a 
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disposição que prevê uma ajuda para os agricultores afectados por esta legislação deverá 
prevalecer.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 66
Artigo 34, alínea a), ponto i bis) (novo)

i bis) ajudas pagas a agricultores para 
compensação de desvantagens naturais nas 
regiões ultraperiféricas;

Or. pt

Justificação

Necessidade de contemplar a situação específica das RUP.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 67
Artigo 35, nº 1, parágrafo 2

Destinam-se a compensar os custos 
adicionais e a perda de rendimento dos 
agricultores relacionados com as 
desvantagens para a produção agrícola da 
zona em questão. 

Destinam-se a compensar os custos 
adicionais e a perda de rendimento dos 
agricultores, proprietários e utilizadores da 
terra relacionados com as desvantagens para 
a produção agrícola da zona em questão. 

Or. en

Justificação

A estrutura ecológica em certos países e a escassez de terra ocasionou uma utilização mais 
flexível das terras agrícolas e uma maior diversidade na economia rural. A função agrícola 
está a alargar-se e aprofundar-se, incorporando actividades não agrícolas, tais como 
turismo, água, vida e trabalho.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 68
Artigo 35, nº 1

1. As ajudas previstas na alínea a), 
subalíneas i), e ii), do artigo 34.° são 

1.  As ajudas previstas na alínea a), 
subalíneas i), i bis) e ii), do artigo 34.° são 
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concedidas anualmente por hectare de 
superfície agrícola utilizada (SAU).

concedidas anualmente por hectare de 
superfície agrícola utilizada (SAU).

Or. pt

Justificação

Alteração consequente à alteração n.º 66.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 69
Artigo 35, nº 2

2. São concedidas ajudas a agricultores que 
se comprometam a prosseguir a sua 
actividade agrícola em zonas designadas nos 
termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 47.º durante 
um período mínimo de cinco anos a contar 
da data do primeiro pagamento.

2.  São concedidas ajudas a agricultores que 
se comprometam a prosseguir a sua 
actividade agrícola nas zonas referidas na 
alínea a), subalínea i bis), do artigo 34º e
em zonas designadas nos termos dos n.ºs 2 e 
3 do artigo 47.º durante um período mínimo 
de cinco anos a contar da data do primeiro 
pagamento.

Or. pt

Justificação

Alteração consequente à alteração n.º 66.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 70
Artigo 39, nº 2 bis (novo)

2 bis. As medidas de florestação propostas 
ao abrigo da presente secção devem ser 
objecto de uma avaliação de impacto, a fim 
de assegurar a compatibilidade com a 
política ambiental da UE.

Or. en

Justificação

A florestação de certas zonas que albergam uma grande variedade de fauna e flora pode ter 
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um efeito negativo sobre a biodiversidade local. Estas questões enquadram-se no propósito 
mais vasto da UE de realizar um desenvolvimento sustentável.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 71
Artigo 45, nº 2 bis e 2 ter (novos)

2 bis. Serão concedidas ajudas aos 
agricultores com o fim de:
- manter e melhorar a estabilidade 
ecológica das florestas nas zonas em que a 
função ecológica e protectora destas seja de 
interesse público e nas quais o custo das 
medidas de prevenção e restabelecimento 
destas florestas seja superior ao produto da 
sua exploração,
- assegurar a manutenção dos 
quebra-fogos com medidas agrícolas.
2 ter. As ajudas previstas no nº 2 bis devem 
cobrir o custo real das medidas e serão 
concedidas sempre que a função ecológica 
e protectora destas florestas seja garantida 
de forma duradoura e as medidas que 
devam ser aplicadas sejam fixadas 
contratualmente e sejam simultaneamente 
especificadas no seu volume financeiro.

Or. es

Justificação

As medidas de prevenção contra incêndios são extremamente importantes para preservar a 
massa florestal europeia, em declínio constante. Os agricultores podem ter um papel-chave 
na luta contra este fenómeno, pelo que as ajudas do Regulamento 1257/99 não só não 
deveriam desaparecer como também deveriam ser clarificadas de modo a poder cobrir o 
custo real das medidas de prevenção. 

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 72
Artigo 45, nº 2 quater (novo)
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2 quater. A Comissão apresentará, seis 
meses depois da entrada em vigor do 
presente regulamento, o mais tardar, as 
linhas estratégicas para o desenvolvimento 
das medidas de prevenção de incêndios do 
presente regulamento em coordenação com 
as acções de prevenção realizadas ao 
abrigo do Regulamento nº (...) do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao instrumento financeiro para o 
ambiente (LIFE+); os Estados-Membros 
elaborarão ou adaptarão, em 
conformidade, os seus programas 
nacionais e/ou regionais, a fim de 
optimizar as medidas de luta contra os 
incêndios.

Or. es

Justificação

É necessário estabelecer objectivos comuns de prevenção de incêndios, a fim de optimizar a 
luta contra este fenómeno, tendo em conta que o seu alcance tem muitas vezes um impacto 
transnacional. É preciso elaborar programas a nível nacional e/ou regional e actualizar os 
existentes, visto que nalguns casos estes são obsoletos, além de estabelecer uma coordenação 
clara  entre os diferentes regulamentos comunitários que prevêem medidas de prevenção 
contra os incêndios.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Elisabeth Schroedter

Alteração 73
Artigo 47, nº 1

1. Os Estados-Membros designam as zonas 
elegíveis para as ajudas previstas na alínea 
a), subalíneas i), ii) e iii), do artigo 34.º, bem 
como na alínea b), subalíneas i), iii), iv) e vi) 
desse mesmo artigo, tomando em 
consideração as disposições estabelecidas 
nos n.ºs 2, 3, 4 e 5 do presente artigo. 

1. Os Estados-Membros designam em 
conformidade com a sua estrutura 
institucional as zonas elegíveis para as 
ajudas previstas na alínea a), subalíneas i), 
ii) e iii), do artigo 34.º, bem como na alínea 
b), subalíneas i), iii), iv) e vi) desse mesmo 
artigo, tomando em consideração as 
disposições estabelecidas nos n.ºs 2, 3, 4 e 5 
do presente artigo. 

Or. en
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Justificação

O regulamento deverá atender ao princípio da subsidiariedade e a que em certos 
Estados-Membros a competência em matéria de desenvolvimento rural é descentralizada e 
não reside exclusivamente no governo central.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 74
Artigo 47, nº 3, alínea b)

b) Afectadas por desvantagens específicas e 
onde a gestão das terras é necessária para 
fins de conservação ou melhoria do 
ambiente, de manutenção dos espaços 
naturais e de preservação do potencial 
turístico da zona ou ainda de protecção da 
costa.

b) Afectadas por desvantagens específicas, 
em particular humanas, como a fraca 
densidade populacional, e onde a gestão das 
terras é necessária para fins de conservação 
ou melhoria do ambiente, de manutenção 
dos espaços naturais e de preservação do 
potencial turístico da zona ou ainda de 
protecção da costa.

Or. fr

Justificação

Uma das desvantagens importantes dos territórios rurais é a baixa densidade populacional 
que constitui um travão quase estrutural a qualquer desenvolvimento económico, social ou 
territorial e à renovação dos activos.

Alteração apresentada por Carlos José Iturgaiz Angulo

Alteração 75
Artigo 47, nº 3, alínea b bis (nova)

b bis) Zonas com um elevado índice de 
despovoamento ou em curso de diminuição 
que dependam predominantemente da 
actividade agrária e cujo declínio acelerado 
ponha em perigo a viabilidade da zona em 
questão e comporte riscos de desertificação.

Or. es

Justificação

A política de desenvolvimento rural deve continuar a contribuir para a viabilidade 
económica das regiões com elevados índices de despovoamento. A definição de "zona 
desfavorecida" deve abarcar estas áreas, para evitar um agravamento da sua situação 
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económica. O despovoamento comporta além disso problemas de desertificação em 
consequência da deterioração da cobertura vegetal. 

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 76
Artigo 49, alínea a), ponto i)

i) diversificação para actividades não 
agrícolas,

i) diversificação para actividades não 
agrícolas, incluindo nas actividades de 
exploração agrícola,

Or. en

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 77
Artigo 49, alínea a), ponto ii)

ii) apoio à criação e desenvolvimento de 
microempresas, com vista promover o 
espírito empresarial e a desenvolver o tecido 
económico,

ii) apoio à criação e desenvolvimento de 
microempresas, incluindo as familiares, 
com vista promover o espírito empresarial e 
a desenvolver o tecido económico,

Or. el

Justificação

A caracterização das empresas como "pequenas" pode variar de país para país. Dado que a 
família pode funcionar como núcleo importante para o desenvolvimento de uma actividade, 
devemos protegê-la incluindo-a na categoria das microempresas. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 78
Artigo 49, alínea a), ponto ii)

ii) apoio à criação e desenvolvimento de 
microempresas, com vista promover o 
espírito empresarial e a desenvolver o tecido 
económico,

ii) apoio à criação e desenvolvimento de 
microempresas e pequenas empresas, com 
vista promover o espírito empresarial e a 
desenvolver o tecido económico,

Or. de

Justificação

Contemplar apenas as microempresas na definição de PME restringe excessivamente o 
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âmbito do apoio. A inclusão das pequenas empresas permitiria apoiar as empresas com até 
49 trabalhadores. Nas zonas rurais, uma empresa desta natureza já é um empregador de 
média dimensão e pode dar uma contribuição importante para estimular a economia local e 
regional. 

A Comissão está a trabalhar em conjunto com os actores do sector do turismo numa 
Agenda 21 para o turismo sustentável. Por uma questão de coerência, dever-se-á, portanto, 
explicitar que só os projectos turísticos sustentáveis serão apoiados por fundos comunitários.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 79
Artigo 49, alínea a), ponto iii)

iii) incentivo a actividades turísticas, iii) incentivo a actividades turísticas 
sustentáveis,

Or. de

Justificação

Contemplar apenas as microempresas na definição de PME restringe excessivamente o 
âmbito do apoio. A inclusão das pequenas empresas permitiria apoiar as empresas com até 
49 trabalhadores. Nas zonas rurais, uma empresa desta natureza já é um empregador de 
média dimensão e pode dar uma contribuição importante para estimular a economia local e 
regional. 

A Comissão está a trabalhar em conjunto com os actores do sector do turismo numa 
Agenda 21 para o turismo sustentável. Por uma questão de coerência, dever-se-á, portanto, 
explicitar que só os projectos turísticos sustentáveis serão apoiados por fundos comunitários.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 80
Artigo 49, alínea a), ponto ii)

ii) apoio à criação e desenvolvimento de 
microempresas, com vista promover o 
espírito empresarial e a desenvolver o tecido 
económico,

ii) apoio à criação, aquisição e 
desenvolvimento de microempresas, com 
vista promover o espírito empresarial e a 
desenvolver o tecido económico,

Or. fr
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Justificação

A promoção da actividade empresarial e o reforço do tecido económico no meio rural 
também deve apoiar a aquisição de microempresas existentes que não encontram quem as 
adquira quando o empresário cessa a sua actividade ou se reforma. Estas dificuldades de 
aquisição ocasionam rupturas no fornecimento de bens e serviços que frequentemente 
prejudicam a globalidade da população.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 81
Artigo 49, alínea b, ponto i)

i) serviços básicos para a economia e 
população rurais,

i) serviços básicos para a economia e 
população rurais, incluindo os transportes e 
infra-estruturas rurais, tais como estradas, 
infra-estruturas marítimas vitais, 
abastecimento de água, recolha de lixo e 
fornecimento de energia, que deverão ser 
encorajados,

Or. en

Justificação

Os transportes rurais nas zonas escassamente povoadas, incluindo as linhas de ferry vitais 
entre as ilhas e o continente, são um serviço essencial e devem ser subvencionados no âmbito 
de qualquer programa de desenvolvimento rural. Sem infra-estruturas competitivas não pode 
haver desenvolvimento rural e regional equilibrado.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 82
Artigo 49, alínea d)

d) Uma medida de aquisição de 
competências e de animação, com vista à 
preparação e implementação de uma 
estratégia de desenvolvimento local.

d) Uma medida de aquisição de 
competências e de animação e organização 
da promoção das acções referidas nas 
alíneas a) e b) do presente artigo, com vista 
à preparação e implementação de uma 
estratégia de desenvolvimento local.

Or. el

Justificação

A promoção das acções de diversificação da economia agrícola  melhoram a qualidade de 
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vida das áreas rurais, contribui para a divulgação das boas práticas, traz vantagens 
económicas através do turismo e funciona como prémio para todos quantos empreenderam 
tais actividades.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 83
Artigo 50

O beneficiário da ajuda referida na alínea 
a) i) do artigo 49.º pode ser o agricultor, o 
seu cônjuge ou um dos seus filhos.

O beneficiário da ajuda referida na alínea 
a) i) do artigo 49.º pode ser o proprietário 
privado ou o agricultor, o seu cônjuge ou 
um dos seus filhos.

Or. en

Justificação

A tendência para uma utilização mais flexível das terras agrícolas e uma maior diversidade 
na economia rural significa que o direito à ajuda não deverá ser exclusivamente dos 
agricultores mas também dos proprietários privados.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 84
Artigo 51, título

Apoio para a criação e desenvolvimento de 
empresas

Apoio para a criação, aquisição e 
desenvolvimento de empresas

Or. fr

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 85
Artigo 54

O apoio referido na alínea b) i) do artigo 
49.° abrange a criação de serviços básicos 
em pequenos aglomerados populacionais ou 
seus agrupamentos e infra-estruturas 
conexas de pequena escala.

O apoio referido na alínea b) i) do artigo 
49.° abrange a criação de serviços básicos 
em pequenos aglomerados populacionais ou 
seus agrupamentos e infra-estruturas 
conexas de pequena escala. Consoante as 
necessidades dos territórios, populações e 
actores socioeconómicos, este pode 
consistir em estruturas de acolhimento 
para a primeira infância, para a terceira 
idade, em habitação social de 
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arrendamento, centros culturais ou na 
melhoria dos meios de transporte e 
infra-estruturas.

Or. fr

Justificação

A prestação dos serviços essenciais às populações e actores socioeconómicos e a 
acessibilidade são a garantia de um maior poder de atracção das zonas rurais.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 86
Artigo 58

As medidas enumeradas no artigo 49.° são, 
de preferência, executadas através de 
estratégias de desenvolvimento local.

As medidas enumeradas no artigo 49.° são, 
de preferência, executadas através de 
estratégias de desenvolvimento local com a 
participação activa das autoridades locais 
em todas as fases.

Or. el

Justificação

.O ponto de vista da relatora sobre a alteração que apresentou a este artigo sustentando que 
" Garantir a participação activa das autoridades locais no FEADER contribuirá para uma 
abordagem mais exaustiva e coerente do desenvolvimento de muitas zonas rurais" é muito 
correcto, tanto mais que, uma vez que as autoridades locais conhecem bem os problemas, as 
particularidades assim como os trunfos das suas regiões, é importante ter em consideração 
as suas ideias e conhecimentos também na fase de delineamento das medidas.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 87
Artigo 60, alínea a)

a) Programas por zona destinados a 
territórios rurais sub-regionais bem 
identificados;

a) Programas por zona destinados a 
territórios rurais sub-regionais bem 
identificados e pertinentes;

Or. fr
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Justificação

A abordagem territorial do desenvolvimento rural deve ser mais acentuada e deve permitir 
instaurar verdadeiros projectos territoriais de desenvolvimento. A pertinência da zona de 
acção deve portanto ser provada: interesses comuns, coesão territorial.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 88
Artigo 61, nº 1, alínea b)

b) Devem ser um grupo já beneficiário das 
iniciativas LEADER II1 ou LEADER+2 ou 
constituído de acordo com a abordagem 
LEADER, ou um novo grupo que represente 
parceiros dos vários sectores 
socioeconómicos locais no território em 
causa. A nível de tomada de decisões, os 
parceiros sociais e económicos, que incluam 
associações agrícolas, mulheres rurais, 
jovens e associações, devem representar, no 
mínimo, 50% da parceria local;

b) Deve tratar-se ou de um grupo já 
beneficiário das iniciativas LEADER II1ou 
LEADER+2 ou constituído de acordo com a 
abordagem LEADER, ou, caso esses grupos 
não existam, de um novo grupo que 
represente parceiros dos vários sectores 
socioeconómicos locais no território em 
causa; nesse caso, o novo grupo é obrigado 
a valorizar a experiência dos grupos locais
que implementaram as iniciativas 
LEADER II e LEADER +. A nível de 
tomada de decisões, os parceiros sociais e 
económicos, que incluam associações 
agrícolas, mulheres rurais, jovens e 
associações, devem representar, no mínimo, 
50% da parceria local;

1Comunicação da Comissão de 19.3.1991 (JO C 
73 de 19.3.1991).

1Comunicação da Comissão de 19.3.1991 (JO C 
73 de 19.3.1991).

2 Comunicação da Comissão de 14.4.2000 (JO C 
139 de 18.5.2000, p. 5).

2 Comunicação da Comissão de 14.4.2000 (JO C 
139 de 18.5.2000, p. 5).

Or. el

Justificação

A experiência adquirida ao nível dos grupos locais tem que ser aproveitada em benefício dos 
novos programas.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 89
Artigo 69, nº 1
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Rede rural nacional Rede nacional de representantes do espaço 
rural e agrícola

1. Cada Estado-Membro cria uma rede rural 
nacional que reúna todas as organizações e 
administrações envolvidas no 
desenvolvimento rural.

1. Cada Estado-Membro cria, sem demora,
uma rede rural nacional que reúna, com a 
mais ampla representação possível, todas as 
organizações e administrações envolvidas no 
desenvolvimento rural.

Or. el

Justificação

Uma vez que a caracterização "rural" não deve ser interpretada restritivamente como 
"agrícola", seria bom que ficasse bem claro que falamos de varias entidades do sector 
"rural" alargado. O número de organismos e de serviços administrativos envolvidos 
no desenvolvimento rural em cada país é, provavelmente, muito elevado correndo-se o 
risco provável de problemas de comunicação. Talvez fosse preferível, com o acordo 
de todas as partes interessadas, a representação de alguns organismos e serviços que 
organizariam melhor a informação.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 90
Artigo 70, nº 5, alínea b)

b) O desempenho anterior; Suprimido

Or. en

Justificação

Os recursos deverão ser repartidos com base na situação e sua necessidade particulares e 
não no desempenho anterior.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 91
Artigo 71, nº 3, primeira parte, alínea b bis) (nova)

b bis) 85% das despesas públicas elegíveis 
nas regiões ultraperiféricas e nas ilhas 
menores do mar Egeu.

Or. pt
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Justificação

Deverão ser mantidas as taxas de participação do Fundo nas RUP.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 92
Artigo 71, nº 3, segunda parte, alínea b bis) (nova)

b bis) 85% das despesas públicas elegíveis 
nas regiões ultraperiféricas e nas ilhas 
menores do mar Egeu.

Or. pt

Justificação

Deverão ser mantidas as taxas de participação do Fundo nas RUP.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 93
Artigo 71, nº 4

4. Não obstante os limites máximos fixados 
no n.º 3, a contribuição do Fundo pode ser 
aumentada em cinco pontos percentuais no 
que diz respeito aos programas das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas menores do mar
Egeu.

Suprimido

Or. pt

Justificação

Alteração consequente às alterações nº 90 e nº 91.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 94
Artigo 72, nº 3, alínea a)
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a) IVA, a) IVA recuperável,

Or. pt

Justificação

Deverá ser mantida a elegibilidade do IVA não recuperável.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 95
Artigo 72, nº 3, alínea c)

c) Aquisição de terras num valor superior a 
10% de todas as despesas elegíveis na 
operação em causa.

c) Aquisição de terras num valor superior a 
10% de todas as despesas elegíveis na 
operação em causa, com excepção dos casos 
de operações de protecção do ambiente e a 
menos que uma percentagem mais elevada 
seja fixada nos programas aprovados pela 
Comissão.

Or. pt

Justificação

Deverão ser mantidas as actuais condições de elegibilidade da compra de terrenos.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Elisabeth Schroedter

Alteração 96
Artigo 76, introdução e alínea a)

Para cada programa de desenvolvimento 
rural, o Estado-Membro designa:

Para cada programa de desenvolvimento 
rural, o Estado-Membro designa em 
conformidade com a sua estrutura 
institucional:

a) A autoridade de gestão que gerirá o 
programa e que será um organismo público 
ou privado nacional, regional ou local 
designado pelo Estado-Membro, ou o 
próprio Estado-Membro quando este assume 
a execução dessa tarefa;

a) A autoridade de gestão que gerirá o 
programa e que será um organismo público 
ou privado nacional, regional ou local 
designado pelo Estado-Membro em 
conformidade com a sua estrutura 
institucional, ou o próprio Estado-Membro 
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quando este assume a execução dessa tarefa;

Or. en

Justificação

O regulamento deverá atender ao princípio da subsidiariedade e a que em certos 
Estados-Membros a competência em matéria de desenvolvimento rural é descentralizada e 
não reside exclusivamente no governo central.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 97
Artigo 77, n° 1, alínea a)

a) Garantir que as operações sejam 
seleccionadas para financiamento de acordo 
com os critérios aplicáveis ao programa de 
desenvolvimento rural e que obedeçam, 
durante todo o período da sua execução, às 
regras comunitárias e nacionais aplicáveis e 
às políticas comunitárias;

a) Garantir que as operações sejam 
seleccionadas para financiamento de acordo 
com os critérios aplicáveis ao programa de 
desenvolvimento rural e que obedeçam, 
durante todo o período da sua execução, às 
regras comunitárias e nacionais aplicáveis e 
às políticas comunitárias; estas regras 
comunitárias e nacionais aplicáveis não 
devem ser demasiado rígidas nem morosas 
e deve permitir-se um certo grau de 
flexibilidade que não ponha em causa as 
orientações gerais da política da União 
Europeia.

Or. el

Justificação

Como o assinala a relatora, certos projectos  válidos podem ser inibidos por falta de 
flexibilidade que, por sua vez pode dever-se a procedimentos institucionais muito morosos. 
Há que evitar esta situação.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 98
Artigo 80, n° 2, alínea a)

a) Informa os potenciais beneficiários, 
organizações profissionais, parceiros 
económicos e sociais, organismos 

a) Informa as entidades locais, os potenciais 
beneficiários, organizações profissionais, 
parceiros económicos e sociais, organismos 
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envolvidos na promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e organizações não 
governamentais em causa quanto às 
possibilidades oferecidas pelo programa e às 
regras para acesso ao respectivo 
financiamento;

envolvidos na promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e organizações não 
governamentais em causa quanto às 
possibilidades oferecidas pelo programa e às 
regras para acesso ao respectivo 
financiamento;

Or. el

Justificação

A informação das entidades locais em primeiro lugar irá facilitar a prestação de informações 
às restantes categorias enunciadas na presente alínea.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 99
Artigo 82, alínea c)

c) Examina os resultados da execução, 
especialmente a realização dos objectivos 
fixados para cada eixo prioritário e as 
avaliações contínuas;

c) Examina os resultados da execução, 
especialmente a realização dos objectivos 
fixados para cada eixo prioritário e as 
avaliações contínuas, incluindo a 
contribuição do fundo para a inclusão 
social e a não discriminação;

Or. en

Justificação

Importa assegurar que esta política comunitária transversal seja reflectida na avaliação.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Elisabeth Schroedter

Alteração 100
Artigo 86, título, nº 1 e parte introdutória do nº 2

Relatório de execução anual Relatório de execução bienal
1. Pela primeira vez em 2008 e 
subsequentemente até 30 de Junho de cada 
ano, a autoridade de gestão envia à 
Comissão um relatório de execução anual
sobre a realização do programa. A 
autoridade de gestão envia à Comissão o 

1. Pela primeira vez em 2008 e 
subsequentemente até 30 de Junho de cada 
biénio, a autoridade de gestão envia à 
Comissão um relatório de execução bienal
sobre a realização do programa. A 
autoridade de gestão envia à Comissão o 
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último relatório de execução sobre a 
realização do programa o mais tardar em 30 
de Junho de 2016.

último relatório de execução sobre a 
realização do programa o mais tardar em 30 
de Junho de 2016.

2. O relatório de execução anual inclui os 
seguintes elementos:

2. O relatório de execução bienal inclui os 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 101
Artigo 87, título e nº 1

Exame anual dos programas Exame bienal dos programas
1. Anualmente, quando da apresentação do 
relatório de execução anual, a Comissão e a 
autoridade de gestão examinam os principais 
resultados do ano precedente, nos termos de 
procedimentos a determinar em acordo com 
o Estado-Membro e a autoridade de gestão 
em causa.

1. Bienalmente, quando da apresentação do 
relatório de execução bienal, a Comissão e a 
autoridade de gestão examinam os principais 
resultados do ano precedente, nos termos de 
procedimentos a determinar em acordo com 
o Estado-Membro e a autoridade de gestão 
em causa.

Or. en

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 102
Artigo 92, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) O esforço de cooperação e
intercâmbio de experiências;

Or. fr

Justificação

A abordagem inovadora e a cooperação são aspectos importantes da abordagem LEADER. 
Estes também devem portanto entrar em linha de conta para avaliar o desempenho do eixo.
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Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 103
Artigo 92, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) A capacidade de inovação;

Or. fr

Justificação

A abordagem inovadora e a cooperação são aspectos importantes da abordagem LEADER. 
Estes também devem portanto entrar em linha de conta para avaliar o desempenho do eixo.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 104
Artigo 92, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) A contribuição para a inclusão 
social.

Or. en

Justificação

A afectação da reserva comunitária deverá atender ao êxito dos fundos na promoção da 
inclusão social.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 105
Anexo I, nº 3 do artigo 26

Intensidade da ajuda para a melhoria do 
valor económico das florestas:

Intensidade da ajuda para a melhoria do 
valor económico das florestas:

50% – Do montante de investimento elegível 
nas zonas referidas na alínea a), subalíneas 
i), ii) e iii), do artigo 34.º

90% – Do montante de investimento elegível 
nas zonas referidas na alínea a), subalíneas 
i), ii) e iii), do artigo 34.º

40% – Do montante de investimento elegível 
noutras zonas

80% – Do montante de investimento elegível 
noutras zonas

75% – Do montante de investimento elegível 100% – Do montante de investimento 
elegível nas regiões ultraperiféricas (zonas 
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nas regiões ultraperiféricas referidas na alínea a), subalínea i bis), do 
artigo 34.º

Or. pt

Justificação

Deverão ser mantidos os níveis de apoio actualmente em vigor.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 106
Anexo I, nº 3 do artigo 27

65% – Do montante de investimento elegível 
nas regiões ultraperiféricas e ilhas do mar 
Egeu

65% – Do montante de investimento elegível 
nas regiões ultraperiféricas e ilhas do mar 
Egeu
75% – Do montante de investimento 
elegível nas PME localizadas nas regiões 
ultraperiféricas que transformem e 
comercializem produtos agrícolas 
provenientes principalmente da produção 
local e pertencentes a sectores a definir nos 
PDR

Or. pt

Justificação

Deverão ser mantidos os níveis de apoio em vigor para as RUP.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 107
Anexo I, nº 3 do artigo 35

Ajuda mínima para compensação de 
desvantagens – € 25 – Por hectare de SAU

Ajuda mínima para compensação de 
desvantagens – € 25 – Por hectare de SAU

Ajuda máxima para compensação das 
desvantagens naturais – € 250 – Por hectare 
de SAU

Ajuda máxima para compensação das 
desvantagens – € 250 – Por hectare de SAU

Ajuda máxima para zonas com outras 
desvantagens – € 150 – Por hectare de SAU

Suprimido
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Or. pt

Justificação

O montante máximo dos pagamentos não deverá ser diferenciado entre as zonas 
consideradas.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 108
Anexo I, nº 4 do artigo 40, nº 4 do artigo 41 e nº 3 do artigo 42

Intensidade da ajuda para custos de 
implantação:

Intensidade da ajuda para custos de 
implantação:

50% – Dos custos elegíveis nas zonas 
referidas na alínea a), subalíneas i), ii) e iii), 
do artigo 34.º

90% – Dos custos elegíveis nas zonas 
referidas na alínea a), subalíneas i), ii) e iii), 
do artigo 34.º

40% – Dos custos elegíveis noutras zonas 80% – Dos custos elegíveis noutras zonas
75% – Dos custos elegíveis nas regiões 
ultraperiféricas

100% – Dos custos elegíveis nas regiões 
ultraperiféricas (zonas referidas na alínea 
a), subalínea i bis), do artigo 34.º)

Or. pt

Justificação

Deverão ser mantidos os níveis de apoio actualmente em vigor.
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