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Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 18
Anexo, ponto 1, parágrafo 2, travessão 4

- acompanhar a aplicação da nova política 
agrícola comum orientada para o mercado e 
a necessária reestruturação desta resultante, 
nos antigos e nos novos Estados-Membros.

- acompanhar a aplicação da nova política 
agrícola comum orientada para o mercado e 
a necessária reestruturação desta resultante, 
nos antigos e nos novos Estados-Membros, 
bem como a forma como são tidas em conta 
as expectativas dos consumidores em 
termos de saúde, segurança e qualidade.

Or. fr

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 19
Anexo, ponto 2.1, título

PAC e desenvolvimento rural O desenvolvimento rural no contexto da 
PAC
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Or. fr

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 20
Anexo, ponto 2.1, parágrafo 1

A agricultura continua a ser a principal 
utilizadora do espaço rural, bem como um 
factor determinante da qualidade da 
paisagem e do ambiente. O peso e a 
importância da PAC e do desenvolvimento 
rural tornaram-se ainda maiores na 
sequência do recente alargamento da União 
Europeia.

A agricultura continua a ser a principal 
utilizadora do espaço rural, bem como um 
factor determinante da qualidade da 
paisagem e do ambiente. O peso e a 
importância do primeiro pilar, da PAC e do 
desenvolvimento rural tornaram-se ainda 
maiores na sequência do recente 
alargamento da União Europeia.

Or. fr

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Alteração 21
Anexo, ponto 2.1, parágrafo 2

Sem os dois pilares da PAC, a política de 
mercado e o desenvolvimento rural, 
numerosas zonas rurais da Europa teriam de 
enfrentar crescentes dificuldades 
económicas, sociais e ambientais. O modelo 
agrícola europeu reflecte o papel 
multifuncional da agricultura no que se 
refere à riqueza e diversidade das paisagens, 
dos produtos alimentares e do património 
cultural e natural.

Sem os dois pilares da PAC, a política de 
mercado e o desenvolvimento rural, 
numerosas zonas rurais da Europa teriam de 
enfrentar crescentes dificuldades 
económicas, sociais e ambientais. O modelo 
agrícola europeu reflecte o papel 
multifuncional da agricultura no que se 
refere à riqueza e diversidade das paisagens, 
dos produtos alimentares e do património 
cultural e natural, adaptando-se, assim, às 
novas exigências da sociedade, a saber: 
produtos de qualidade, segurança 
alimentar, turismo verde, valorização do 
património natural, energias alternativas.

Or. fr

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 22
Anexo, nº 2.2.

As reformas da PAC de 2003 e 2004 
representam um importante avanço para 

As reformas da PAC de 2003 e 2004 
representam um importante avanço para 
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melhorar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável da actividade 
agrícola na UE e estabelecem o quadro para 
reformas futuras. A competitividade da 
agricultura europeia foi estimulada por 
sucessivas reformas, através da redução das 
garantias em matéria de apoio dos preços. A 
introdução dos pagamentos directos 
dissociados incentiva os agricultores a 
responderem aos sinais do mercado gerados 
pela procura dos consumidores, em vez de 
actuarem em função de incentivos 
relacionados com a quantidade. A inclusão 
de normas em matéria de ambiente, 
segurança alimentar e saúde e bem-estar dos 
animais (eco-condicionalidade) reforça a 
confiança do consumidor e aumentará a 
sustentabilidade ambiental da agricultura.

melhorar a competitividade regional e local
e o desenvolvimento sustentável da 
actividade agrícola na UE e estabelecem o 
quadro para reformas futuras. A 
competitividade da agricultura europeia foi 
estimulada por sucessivas reformas, através 
da redução das garantias em matéria de 
apoio dos preços. A introdução dos 
pagamentos directos dissociados incentiva
os agricultores a responderem aos sinais do 
mercado gerados pela procura dos 
consumidores, em vez de actuarem em 
função de incentivos relacionados com a 
quantidade. A inclusão de normas em 
matéria de ambiente, segurança alimentar e
saúde e bem-estar dos animais (eco-
condicionalidade) reforça a confiança do 
consumidor e aumentará a sustentabilidade 
ambiental da agricultura.

Or. en

Justificação

As reformas da PAC deveriam não apenas reforçar a competitividade europeia no seu todo,
mas também dar um particular impulso à competitividade regional e local, restabelecendo o 
equilíbrio entre as regiões menos desenvolvidas e as regiões mais desenvolvidas da UE.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 23
Anexo, nº 2.2.

As reformas da PAC de 2003 e 2004 
representam um importante avanço para 
melhorar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável da actividade 
agrícola na UE e estabelecem o quadro para 
reformas futuras. A competitividade da 
agricultura europeia foi estimulada por 
sucessivas reformas, através da redução das 
garantias em matéria de apoio dos preços. A 
introdução dos pagamentos directos 
dissociados incentiva os agricultores a 
responderem aos sinais do mercado gerados 
pela procura dos consumidores, em vez de 

As reformas da PAC de 2003 e 2004 
representam um importante avanço para 
melhorar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável da actividade 
agrícola na UE e estabelecem o quadro para 
reformas futuras. A competitividade da 
agricultura europeia foi estimulada por 
sucessivas reformas, através da redução das 
garantias em matéria de apoio dos preços. A 
introdução dos pagamentos directos 
dissociados incentiva os agricultores a 
responderem aos sinais do mercado gerados 
pela procura dos consumidores, em vez de 
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actuarem em função de incentivos 
relacionados com a quantidade. A inclusão 
de normas em matéria de ambiente, 
segurança alimentar e saúde e bem-estar dos 
animais (eco-condicionalidade) reforça a 
confiança do consumidor e aumentará a 
sustentabilidade ambiental da agricultura.

actuarem em função de incentivos 
relacionados com a quantidade. A outro 
nível, e nos termos do nº 2 do artigo 299º do 
Tratado CE, são atribuídas ajudas 
especificas às regiões ultraperiféricas, em 
resposta aos constrangimentos específicos 
das mesmas, devendo as mesmas ser 
mantidas. Finalmente, a inclusão de normas 
em matéria de ambiente, segurança 
alimentar e saúde e bem-estar dos animais 
(eco-condicionalidade) reforça a confiança 
do consumidor e aumentará a 
sustentabilidade ambiental da agricultura.

Or. pt

Justificação

Em aplicação do disposto no nº 2 do artigo 299º TCE.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 24
Anexo, ponto 2.2

As reformas da PAC de 2003 e 2004 
representam um importante avanço para 
melhorar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável da actividade 
agrícola na UE e estabelecem o quadro para 
reformas futuras. A competitividade da 
agricultura europeia foi estimulada por 
sucessivas reformas, através da redução das 
garantias em matéria de apoio dos preços. A 
introdução dos pagamentos directos 
dissociados incentiva os agricultores a 
responderem aos sinais do mercado gerados 
pela procura dos consumidores, em vez de 
actuarem em função de incentivos 
relacionados com a quantidade. A inclusão 
de normas em matéria de ambiente, 
segurança alimentar e saúde e bem-estar dos 
animais (eco-condicionalidade) reforça a 
confiança do consumidor e aumentará a 
sustentabilidade ambiental da agricultura.

As reformas da PAC de 2003 e 2004 
representam um importante avanço para 
melhorar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável da actividade 
agrícola na UE e estabelecem o quadro para 
reformas futuras. A competitividade da 
agricultura europeia foi estimulada por 
sucessivas reformas, através da redução das 
garantias em matéria de apoio dos preços. A 
introdução dos pagamentos directos 
dissociados incentiva os agricultores a 
responderem aos sinais do mercado gerados 
pela procura dos consumidores, em vez de 
actuarem em função de incentivos 
relacionados com a quantidade. A inclusão 
de normas em matéria de ambiente, 
segurança alimentar e saúde e bem-estar dos 
animais (eco-condicionalidade) reforça a 
confiança do consumidor e aumentará a 
sustentabilidade ambiental da agricultura. A 
agricultura passou a exercer uma função 
económica, uma função ambiental, uma 
função territorial e uma função social
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Or. fr

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 25
Anexo, nº 2.4., parágrafo 1

As zonas rurais caracterizam-se por uma 
enorme diversidade de situações, desde as 
zonas rurais remotas, com problemas de 
despovoamento e declínio, até às zonas 
periurbanas, sujeitas a uma pressão crescente 
dos centros urbanos.

As zonas rurais caracterizam-se por uma 
enorme diversidade de situações, desde as 
zonas rurais remotas, com problemas de 
despovoamento e declínio até às zonas 
periurbanas, sujeitas a uma pressão crescente 
dos centros urbanos, e as regiões 
ultraperiféricas sujeitas a 
constrangimentos específicos e 
permanentes resultantes da sua pequena
dimensão, distância do continente europeu 
e dispersão.

Or. pt

Justificação

Em aplicação do disposto no nº 2 do artigo 299º TCE. Em consonância com o relançamento 
da Estratégia de Lisboa.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Alteração 26
Anexo, ponto 2.4, parágrafo 1

As zonas rurais caracterizam-se por uma 
enorme diversidade de situações, desde as 
zonas rurais remotas, com problemas de 
despovoamento e declínio, até às zonas 
periurbanas, sujeitas a uma pressão crescente 
dos centros urbanos.

As zonas rurais caracterizam-se por uma 
enorme diversidade de situações, desde as 
zonas rurais remotas, com problemas de 
despovoamento e declínio, até às zonas 
periurbanas, sujeitas a uma pressão crescente 
dos centros urbanos, o que implica 
estratégias de desenvolvimento rural 
diferenciadas.

Or. fr
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 27
Anexo, nº 2.4., parágrafo 2

De acordo com a definição da OCDE, 
baseada na densidade populacional, as 
regiões rurais representam 92% do território 
da UE-25. Além disso, 19% da população 
vivem em regiões predominantemente rurais 
e 37% em regiões significativamente rurais. 
Embora produzam 45% do valor 
acrescentado bruto (VAB) da UE-25 e 53% 
do emprego, estas regiões tendem a acusar 
um atraso no que respeita a um certo número 
de indicadores sócio-económicos, incluindo 
indicadores estruturais, quando comparadas 
com as zonas não-rurais. Nas zonas rurais, o 
rendimento por habitante é inferior em cerca 
de um terço, as taxas de actividade das 
mulheres são mais baixas, o sector dos 
serviços é menos desenvolvido, os níveis de 
ensino superior são geralmente mais baixos 
e uma menor percentagem de lares dispõe de 
acesso à Internet de banda larga. O 
afastamento e o carácter periférico 
constituem problemas de elevada 
importância para certas regiões rurais. Estas 
deficiências tendem a acentuar-se nas 
regiões predominantemente rurais, embora, 
se se considerar a situação geral ao nível 
da UE, existam variações substanciais de 
um Estado-Membro para outro. A falta de 
oportunidades, contactos e infra-estruturas 
de formação constitui um problema 
específico para as mulheres e os jovens nas 
zonas rurais afastadas.

De acordo com a definição da OCDE, 
baseada na densidade populacional, as 
regiões rurais representam 92% do território 
da UE-25. Além disso, 19% da população 
vivem em regiões predominantemente rurais 
e 37% em regiões significativamente rurais. 
Embora produzam 45% do valor 
acrescentado bruto (VAB) da UE-25 e 53% 
do emprego, estas regiões tendem a acusar 
um atraso no que respeita a um certo número 
de indicadores sócio-económicos, incluindo 
indicadores estruturais, quando comparadas 
com as zonas não-rurais. Nas zonas rurais, o 
rendimento por habitante é inferior em cerca 
de um terço, as taxas de actividade das 
mulheres são mais baixas, o sector dos 
serviços é menos desenvolvido, os níveis de 
ensino superior são geralmente mais baixos 
e uma menor percentagem de lares dispõe de 
acesso à Internet de banda larga. O 
afastamento e o carácter periférico 
constituem problemas de elevada 
importância para certas regiões rurais. Estas 
deficiências tendem a acentuar-se nas 
regiões predominantemente rurais e nas 
regiões ultraperiféricas, onde as 
explorações agrícolas se caracterizam pelo 
isolamento, dimensão reduzida e pouca 
diversificação produtiva, afectadas por 
condições climáticas severas. A falta de 
oportunidades, contactos e infra-estruturas 
de formação constitui um problema 
específico para as mulheres e os jovens nas 
zonas rurais afastadas.

Or. pt

Justificação

Em aplicação do disposto no nº 2 do artigo 299º TCE. Em consonância com o relançamento 
da Estratégia de Lisboa.
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Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 28
Anexo, ponto 2.4, parágrafo 6 bis (novo)

Cumpre igualmente salientar a importância 
do artesanato em meio rural. O artesanato 
diz respeito a todos os sectores de 
actividade: construção, alimentação, 
transportes, têxtil. Permite criar postos de 
trabalho, formar jovens mercê da 
aprendizagem, transmitir saberes 
tradicionais e criar coesão social nas zonas 
mais afastadas.

Or. fr

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 29
Anexo, nº 2.4., parágrafo 7

Os sectores da agricultura e da alimentação 
devem aproveitar as oportunidades 
oferecidas pelas novas abordagens, 
tecnologias e inovação para responder à 
evolução da procura dos mercados, tanto na 
Europa como no resto do Mundo. Sobretudo, 
os investimentos no recurso-chave que é o 
capital humano permitirão às zonas rurais e 
ao sector agroalimentar encarar o futuro com 
confiança.

Os sectores da agricultura e da alimentação 
devem aproveitar as oportunidades 
oferecidas pelas novas abordagens, 
tecnologias e inovação para responder à 
evolução da procura dos mercados, tanto na 
Europa como no resto do Mundo. Sobretudo, 
os investimentos no recurso-chave que é o 
capital humano através da formação ao 
longo da vida e a sua readaptação às novas 
pressões competitivas permitirão às zonas 
rurais e ao sector agroalimentar encarar o 
futuro com confiança.

Or. pt

Justificação

Em consonância com o relançamento da Estratégia de Lisboa de Fevereiro de 2005.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 30
Anexo, ponto 2.4, parágrafo 8 bis (novo)
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A fim de tornar as zonas rurais em polos de 
actividade atractivos, cumpre melhorar 
igualmente a sua atractividade residencial. 
O desejo de viver no campo é profundo na 
população europeia, sendo, porém, 
frequentemente confrontado com uma 
cruel e desvantajosa falta de serviços 
essenciais à população e de equipamentos, 
o que muitas vezes desencoraja as pessoas 
de se instalarem em zonas rurais.

Or. fr

Alteração apresentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski e Sylwester 
Chruszcz

Alteração 31
Anexo, nº 3.1., Orientação, parágrafo 1

A agricultura, a silvicultura e o sector 
agroalimentar europeus dispõem de um 
grande potencial para continuar a elaborar 
produtos de grande qualidade e com elevado 
valor acrescentado, correspondendo à
procura variada e crescente dos 
consumidores europeus e dos mercados 
mundiais.

A agricultura, a silvicultura e o sector 
agroalimentar europeus dispõem de um 
grande potencial para continuar a elaborar 
produtos de grande qualidade e com elevado 
valor acrescentado, correspondendo à
procura variada e crescente dos 
consumidores europeus e dos mercados 
mundiais, incluindo o grande interesse dos 
consumidores por uma melhor 
rastreabilidade dos produtos, desde a 
exploração agrícola até ao mercado.

Or. en

Justificação

Devido aos numerosos escândalos ocorridos recentemente no domínio alimentar, tais como a 
BSE e a febre aftosa nos ovinos, que minaram gravemente a confiança dos consumidores na 
PAC, os recursos consagrados ao eixo 1 das Orientações Estratégicas da Comunidade para o 
Desenvolvimento Rural, 2007-2013, deveriam igualmente contribuir para dar resposta às 
preocupações dos consumidores no quese refere à qualidade dos alimentos produzidos e 
comercializados nos Estados-Membros da UE.
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Alteração apresentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski e Sylwester 
Chruszcz

Alteração 32
Anexo, nº 3.1., parágrafo 2

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar o sector 
agroalimentar europeu, através da sua 
concentração nas prioridades da
transferência de conhecimentos e da 
inovação na cadeia alimentar e nos sectores 
prioritários para o investimento no capital 
físico e humano.

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar os 
sectores agrícola e florestal, através da sua 
concentração na dupla prioridade do 
estímulo à transferência de conhecimentos,
da inovação e da integração nas cadeias
alimentar e dos combustíveis, bem como nos 
sectores prioritários para o investimento no 
capital físico e humano, incluindo o 
fomento da utilização das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) e o 
estímulo a uma formação adequada.

Or. en

Justificação

Nas zonas rurais, a promoção do uso das TIC deve ser paralela à formação do capital 
humano.

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 33
Anexo, nº 3.1., parágrafo 2

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar o sector 
agroalimentar europeu, através da sua 
concentração nas prioridades da 
transferência de conhecimentos e da 
inovação na cadeia alimentar e nos sectores 
prioritários para o investimento no capital 
físico e humano.

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar os 
sectores da agricultura e a silvicultura no 
fomento da inovação e da integração nas 
cadeias alimentar e dos combustíveis e para 
o investimento no capital físico e humano.

Or. pt

Justificação

A referência ao sector agro-alimentar é redutora, pelo que deve fazer-se referência aos 
sectores agrícola e silvícola.
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Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 34
Anexo, ponto 3.1, parágrafo 2

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar o 
sector agroalimentar europeu, através da 
sua concentração nas prioridades da 
transferência de conhecimentos e da 
inovação na cadeia alimentar e nos sectores 
prioritários para o investimento no capital 
físico e humano.

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para o reforço, a dinamização  e 
a sustentabilidade  dos sectores agrícola e 
silvícola, através da sua concentração na 
dupla prioridade da promoção da inovação 
e da unificação na cadeia alimentar e na 
cadeia dos combustíveis e do investimento 
no capital físico e humano, incluindo
igualmente a utilização das tecnologias 
TIC.

Or. el

Justificação

Embora a alteração apresentada pela relatora seja pertinente, é necessário que os recursos 
atribuídos a título do eixo 1 abranjam a criação de sectores agrícolas e silvívolas 
sustentáveis.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 35
Anexo, ponto 3.1, Orientação, parágrafo 2

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar o sector 
agroalimentar europeu, através da sua 
concentração nas prioridades da 
transferência de conhecimentos e da 
inovação na cadeia alimentar e nos sectores 
prioritários para o investimento no capital 
físico e humano.

Os recursos atribuídos ao eixo 1 devem 
contribuir para reforçar e dinamizar, bem 
como para modernizar as explorações 
agrícolas e silvícolas e o sector 
agroalimentar europeu, através da sua 
concentração nas prioridades da 
transferência de conhecimentos e da 
inovação na cadeia alimentar e nos sectores 
prioritários para o investimento no capital 
físico e humano.

Or. fr
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Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 36
Anexo, nº 3.1., parágrafo 1, travessão 2

- melhorar a integração na cadeia 
agroalimentar. A indústria agroalimentar 
europeia é uma das mais competitivas e 
inovadoras do mundo, mas deve contar com 
uma concorrência mundial cada vez mais 
forte. A economia rural dispõe de um 
potencial considerável para criar e 
comercializar novos produtos, para reter 
mais valor nas zonas rurais por meio de 
programas de qualidade e para valorizar a 
imagem dos produtos europeus no 
estrangeiro. O recurso aos serviços de 
aconselhamento e de assistência para 
satisfazer as normas comunitárias facilitará 
este processo de integração. Um sector 
agrícola orientado para o mercado 
contribuirá para consolidar ainda mais a 
posição do sector agroalimentar europeu 
enquanto importante empregador e fonte de 
crescimento económico;

- melhorar a integração na cadeia 
agroalimentar. A indústria agroalimentar 
europeia é uma das mais competitivas e 
inovadoras do mundo, mas deve contar com 
uma concorrência mundial cada vez mais 
forte. A economia rural dispõe de um 
potencial considerável para criar e 
comercializar novos produtos, para reter 
mais valor nas zonas rurais por meio de 
programas de qualidade e para valorizar a 
imagem dos produtos europeus no 
estrangeiro. Deverá proceder-se ao fomento, 
designadamente, dos produtos locais e 
regionais. O recurso aos serviços de 
aconselhamento e de assistência para 
satisfazer as normas comunitárias facilitará 
este processo de integração. Um sector 
agrícola orientado para o mercado 
contribuirá para consolidar ainda mais a 
posição do sector agroalimentar europeu 
enquanto importante empregador e fonte de 
crescimento económico;

Or. en

Justificação

Se pretendemos promover uma economia rural dinâmica e duradoura, então, a produção 
local e regional deve ser parte integrante da fundação dessa economia. Em vez de criarmos 
obstáculos aos produtos locais e às empresas de pequena dimensão, deveríamos apoiar as 
micro-empresas, dado que é a rede que elas formam que apoia as comunidades rurais.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 37
Anexo, ponto 3.1, parágrafo 1, travessão 2

- melhorar a integração na cadeia 
agroalimentar. A indústria agroalimentar 
europeia é uma das mais competitivas e 
inovadoras do mundo, mas deve contar com 
uma concorrência mundial cada vez mais 

- adaptar a oferta à procura e melhorar a 
integração na cadeia agroalimentar. A 
indústria agroalimentar europeia é uma das 
mais competitivas e inovadoras do mundo, 
mas deve contar com uma concorrência 
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forte. A economia rural dispõe de um 
potencial considerável para criar e 
comercializar novos produtos, para reter 
mais valor nas zonas rurais por meio de 
programas de qualidade e para valorizar a 
imagem dos produtos europeus no 
estrangeiro. O recurso aos serviços de
aconselhamento e de assistência para 
satisfazer as normas comunitárias facilitará 
este processo de integração. Um sector 
agrícola orientado para o mercado 
contribuirá para consolidar ainda mais a 
posição do sector agroalimentar europeu 
enquanto importante empregador e fonte de 
crescimento económico;

mundial cada vez mais forte. A economia 
rural dispõe de um potencial considerável 
para criar e comercializar novos produtos, 
para reter mais valor nas zonas rurais por 
meio de programas de qualidade e para 
valorizar a imagem dos produtos europeus 
no estrangeiro. O recurso aos serviços de 
aconselhamento e de assistência para 
satisfazer as normas comunitárias facilitará 
este processo de integração. Um sector 
agrícola orientado para o mercado 
contribuirá para consolidar ainda mais a 
posição do sector agroalimentar europeu 
enquanto importante empregador e fonte de 
crescimento económico;

Or. fr

Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 38
Anexo, nº 3.1., parágrafo 1, travessão 4

- estimular um espírito de empresa 
dinâmico. As reformas recentes criaram na 
agricultura europeia uma dinâmica dirigida 
para o mercado, que oferece novas 
oportunidades às explorações agrícolas. No 
entanto, a realização deste potencial 
económico dependerá do desenvolvimento 
de competências estratégicas e 
organizativas;

- estimular um espírito de empresa 
dinâmico. As reformas recentes criaram na 
agricultura europeia uma dinâmica dirigida 
para o mercado, que oferece novas 
oportunidades às explorações agrícolas. No 
entanto, a realização deste potencial 
económico dependerá do desenvolvimento 
de competências estratégicas, empresariais, 
comerciais e organizativas;

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 39
Anexo, nº 3.1., parágrafo 1, travessão 4

- estimular um espírito de empresa 
dinâmico. As reformas recentes criaram na 
agricultura europeia uma dinâmica dirigida 

- estimular um espírito de empresa 
dinâmico. As reformas recentes criaram na 
agricultura europeia uma dinâmica dirigida 
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para o mercado, que oferece novas 
oportunidades às explorações agrícolas. No 
entanto, a realização deste potencial 
económico dependerá do desenvolvimento 
de competências estratégicas e 
organizativas;

para o mercado, que oferece novas 
oportunidades às explorações agrícolas. No 
entanto, a realização deste potencial 
económico dependerá do desenvolvimento 
de competências estratégicas e organizativas
e das novas políticas de investimento 
público;

Or. pt

Justificação

Um aumento efectivo da competitividade no sector agrícola só será conseguido através de 
uma reestruturação do sector baseada em fortes investimentos públicos que valorizem a 
readaptação dos modelos produtivos e as características especiais das regiões.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 40
Anexo, nº 3.1., parágrafo 1, travessão 5

- desenvolver novos mercados para os 
produtos agrícolas e silvícolas. Novos 
mercados podem proporcionar um maior 
valor acrescentado. O apoio aos 
investimentos e à formação no domínio da 
produção não alimentar a título do 
desenvolvimento rural pode complementar 
as medidas tomadas no âmbito do primeiro 
pilar, através da criação de novos mercados 
inovadores para a produção ou do 
desenvolvimento de matérias para as 
energias renováveis, os biocombustíveis 
bem como das respectivas capacidades de 
transformação;

- desenvolver novos mercados para os 
produtos agrícolas e silvícolas. Novos 
mercados podem proporcionar um maior 
valor acrescentado. O apoio aos 
investimentos e à formação no domínio da 
produção não alimentar a título do 
desenvolvimento rural pode complementar 
as medidas tomadas no âmbito do primeiro 
pilar, através da criação de novos mercados 
inovadores para a produção ou do 
desenvolvimento de matérias para as 
energias renováveis, os biocombustíveis, 
designadamente com base na biomassa ou 
em componentes naturais como o açúcar, 
bem como das respectivas capacidades de 
transformação; desempenhos ambientais 
podem também conduzir a ganhos de 
produção e dar origem a uma situação 
vantajosa para todos;

Or. pt

Justificação

Um aumento efectivo da competitividade no sector agrícola só será conseguido através de 
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uma reestruturação do sector baseada em fortes investimentos públicos que valorizem a 
readaptação dos modelos produtivos e as características especiais das regiões.

Alteração apresentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski e Sylwester 
Chruszcz

Alteração 41
Anexo, nº 3.1., parágrafo 1, travessão 5

- desenvolver novos mercados para os 
produtos agrícolas e silvícolas. Novos 
mercados podem proporcionar um maior 
valor acrescentado. O apoio aos 
investimentos e à formação no domínio da 
produção não alimentar a título do 
desenvolvimento rural pode complementar 
as medidas tomadas no âmbito do primeiro 
pilar, através da criação de novos mercados 
inovadores para a produção ou do 
desenvolvimento de matérias para as 
energias renováveis, os biocombustíveis, 
bem como das respectivas capacidades de 
transformação;

- O apoio à investigação, aos investimentos 
e à formação no domínio do 
desenvolvimento e da utilização de novos 
produtos, processos e tecnologias de baixo 
consumo energético. Um tal apoio pode 
complementar as medidas tomadas no 
âmbito do primeiro pilar, através do 
desenvolvimento de métodos de produção
inovadores, ou de, por exemplo, matérias 
para as energias renováveis, os 
biocombustíveis, bem como das respectivas 
capacidades de transformação;

Or. en

Justificação

Qualquer apoio prestado ao desenvolvimento de novos mercados para os produtos agrícolas 
e silvícolas deveria centrar-se igualmente na aplicação de processos e tecnologias de 
produção que permitam realizar poupanças de energia.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 42
Anexo, ponto 3.1, parágrafo 1, travessão 5

- desenvolver novos mercados para os 
produtos agrícolas e silvícolas. Novos 
mercados podem proporcionar um maior 
valor acrescentado. O apoio aos 
investimentos e à formação no domínio da 
produção não alimentar a título do 
desenvolvimento rural pode complementar 
as medidas tomadas no âmbito do primeiro 
pilar, através da criação de novos mercados 
inovadores para a produção ou do 

- desenvolver novos mercados para os 
produtos agrícolas e para o sector dos 
produtos da madeira. Novos mercados 
podem proporcionar um maior valor 
acrescentado. O apoio aos investimentos e à 
formação no domínio da produção não 
alimentar a título do desenvolvimento rural 
pode complementar as medidas tomadas no 
âmbito do primeiro pilar, através da criação 
de novos mercados inovadores para a 
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desenvolvimento de matérias para as 
energias renováveis, os biocombustíveis, 
bem como das respectivas capacidades de 
transformação;

produção, valorizando os resíduos, ou do 
desenvolvimento de matérias para as 
energias renováveis, os biocombustíveis, 
bem como das respectivas capacidades de 
transformação;

Or. fr

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 43
Anexo, ponto 3.1, parágrafo 1, travessão 6

- melhorar o desempenho ambiental das 
explorações agrícolas e silvícolas. O 
desenvolvimento sustentável a longo prazo 
dependerá da capacidade de produzir 
produtos que o consumidor deseja comprar, 
respeitando simultaneamente normas 
ambientais exigentes. O investimento em 
melhores desempenhos ambientais pode 
também conduzir a ganhos de produção e 
dar origem a uma situação vantajosa para 
todos;

- melhorar o desempenho ambiental das 
explorações agrícolas e do sector dos 
produtos da madeira. O desenvolvimento 
sustentável a longo prazo dependerá da 
capacidade de produzir produtos que o 
consumidor deseja comprar, respeitando 
simultaneamente normas ambientais 
exigentes. O investimento em melhores 
desempenhos ambientais pode também 
conduzir a ganhos de produção e dar origem 
a uma situação vantajosa para todos;

Or. fr

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 44
Anexo, nº 3.1., parágrafo 1, travessão 7

- reestruturar o sector agrícola. O 
desenvolvimento rural é um instrumento 
essencial da reestruturação, em particular 
nos novos Estados-Membros. O alargamento 
modificou o mapa agrícola. Uma adaptação 
agrícola bem sucedida pode ser a chave da 
melhoria da competitividade e da viabilidade 
ambiental da agricultura e constituir 
simultaneamente um estímulo ao emprego e 
ao crescimento nos domínios económicos 
que lhe estão ligados. Todos os Estados-

- reestruturar o sector agrícola. O 
desenvolvimento rural é um instrumento 
essencial da reestruturação, em particular 
nos novos Estados-Membros. O alargamento 
modificou o mapa agrícola. Uma adaptação 
agrícola bem sucedida pode ser a chave da 
melhoria da competitividade e da viabilidade 
ambiental da agricultura e constituir 
simultaneamente um estímulo ao emprego e 
ao crescimento nos domínios económicos 
que lhe estão ligados. Todos os Estados-
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Membros deveriam incentivar a preparação 
para a mudança no sector agrícola, no 
quadro da reestruturação, e elaborar uma 
abordagem pró-activa da formação e 
reconversão dos agricultores, em especial no 
que se refere às competências transferíveis.

Membros deveriam incentivar a preparação 
para a mudança no sector agrícola, tendo em 
conta as características específicas de cada 
região, no quadro da reestruturação, e 
elaborar uma abordagem pró-activa da 
formação e reconversão dos agricultores, em 
especial no que se refere às competências 
transferíveis.

Or. pt

Justificação

Um aumento efectivo da competitividade no sector agrícola só será conseguido através de 
uma reestruturação do sector baseada em fortes investimentos públicos que valorizem a 
readaptação dos modelos produtivos e as características especiais das regiões.

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith e Gisela 
Kallenbach

Alteração 45
Anexo, nº 3.1., parágrafo 1, travessão 7 bis (novo)

- incentivar as iniciativas existentes a nível 
local, tais como os mercados de 
agricultores e os programas de 
abastecimento local em produtos 
alimentares de qualidade.

Or. en

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 46
Anexo, ponto 3.1, parágrafo 1, travessão 7 bis (novo)

- promover a renovação das gerações, cuja 
garantia é indispensável para a 
perdurabilidade desta actividade nos 
Estados-Membros. Cumpre que a União 
Europeia reduza, tanto quanto possível, os 
entraves administrativos com que os jovens 
se têm confrontado no plano do acesso às 
ajudas ao desenvolvimento rural. A 
renovação das gerações deverá constituir 



AM\592585PT.doc 17/51 PE 365.127v01-00

PT

um objectivo prioritário em todos os eixos 
do desenvolvimento rural.

Or. es

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 47
Anexo, ponto 3.1, parágrafo 2

A fim de estimular a renovação das gerações 
no sector agrícola, é conveniente considerar 
a possibilidade de combinar as medidas 
disponíveis a título do eixo 1 adaptadas às 
necessidades dos jovens agricultores.

- renovação das gerações. A fim de 
estimular a renovação das gerações no sector 
agrícola, é conveniente considerar a 
possibilidade de combinar as medidas 
disponíveis a título do eixo 1 adaptadas às 
necessidades dos jovens agricultores, como, 
designadamente, a ajuda à instalação e à 
transmissão das explorações.

Or. fr

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 48
Anexo, nº 3.2., Orientação

Para proteger e melhorar os recursos naturais 
e as paisagens das zonas rurais da UE, os 
recursos atribuídos ao eixo 2 deveriam 
contribuir para os três domínios prioritários 
ao nível da UE: biodiversidade e
preservação dos sistemas agrícolas e 
silvícolas de elevado valor natural, água e
alterações climáticas. As medidas 
disponíveis a título do eixo 2 deveriam ser 
utilizadas para integrar estes objectivos 
ambientais e contribuir para a 
implementação da rede agrícola e florestal 
Natura 2000, a consecução do compromisso 
de Göteborg de inversão do declínio da 
biodiversidade até 2010, dos objectivos da
directiva-quadro da água e dos objectivos do 
Protocolo de Quioto em matéria de 
atenuação das alterações climáticas.

Para proteger e melhorar os recursos naturais 
e as paisagens das zonas rurais da UE, os 
recursos atribuídos ao eixo 2 deveriam 
contribuir para os três domínios prioritários 
ao nível da UE: a promoção da
biodiversidade e o uso sustentável dos
terrenos agrícolas e silvícolas; o combate às
alterações climáticas; o ordenamento do 
território e a protecção do património 
ambiental e da herança cultural. As 
medidas disponíveis a título do eixo 2 
deveriam ser utilizadas para integrar estes 
objectivos ambientais e contribuir para a 
implementação da rede agrícola e florestal 
Natura 2000, a consecução do compromisso 
de Göteborg de inversão do declínio da 
biodiversidade até 2010, dos objectivos da 
directiva-quadro da água e dos objectivos do 
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Protocolo de Quioto em matéria de 
atenuação das alterações climáticas.

Or. pt

Justificação

Ao texto da Comissão acrescentam-se as vertentes relativas ao ordenamento do território e 
da protecção do património ambiental e cultural.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 49
Anexo, ponto 3.2, Orientação

Para proteger e melhorar os recursos naturais 
e as paisagens das zonas rurais da UE, os 
recursos atribuídos ao eixo 2 deveriam 
contribuir para os três domínios prioritários 
ao nível da UE: biodiversidade e 
preservação dos sistemas agrícolas e 
silvícolas de elevado valor natural, água e 
alterações climáticas. As medidas 
disponíveis a título do eixo 2 deveriam ser 
utilizadas para integrar estes objectivos 
ambientais e contribuir para a 
implementação da rede agrícola e florestal 
Natura 2000, a consecução do compromisso 
de Göteborg de inversão do declínio da 
biodiversidade até 2010, dos objectivos da 
directiva-quadro da água e dos objectivos do 
Protocolo de Quioto em matéria de 
atenuação das alterações climáticas.

Para proteger e melhorar os recursos naturais 
e as paisagens das zonas rurais da UE, os 
recursos atribuídos ao eixo 2 deveriam 
contribuir para os três domínios prioritários 
ao nível da UE: biodiversidade e 
preservação dos sistemas agrícolas e 
silvícolas de elevado valor natural, 
utilização sustentável dos recursos hídricos
e alterações climáticas. As medidas 
disponíveis a título do eixo 2 deveriam ser 
utilizadas para integrar estes objectivos 
ambientais e contribuir para a 
implementação da rede agrícola e florestal 
Natura 2000, a consecução do compromisso 
de Göteborg de inversão do declínio da 
biodiversidade até 2010, dos objectivos da 
directiva-quadro da água e dos objectivos do 
Protocolo de Quioto em matéria de 
atenuação das alterações climáticas.

Or. el

Justificação

Melhoria da formulação do objectivo de protecção da água, com base na Directiva-Quadro 
relativa à água.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 50
Anexo, ponto 3.2, parágrafo 1, travessão 1
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- promover serviços ambientais e práticas 
agrícolas respeitadores dos animais. Os 
cidadãos europeus esperam que os 
agricultores respeitem as normas 
obrigatórias. Mas são também numerosos os 
que pensam que os agricultores deveriam ser 
remunerados quando assumem 
compromissos mais exigentes, prestando 
serviços que o mercado por si só não 
forneceria, em especial no que se refere a 
recursos específicos como a água e o solo;

- promover serviços ambientais e práticas 
agrícolas respeitadores da biodiversidade e 
do ambiente. Os cidadãos europeus esperam 
que os agricultores respeitem as normas 
obrigatórias. Mas são também numerosos os 
que pensam que os agricultores deveriam ser 
remunerados quando assumem 
compromissos mais exigentes, prestando 
serviços que o mercado por si só não 
forneceria, em especial no que se refere a 
recursos específicos como a água e o solo;

Or. fr

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 51
Anexo, ponto 3.2, parágrafo 1, travessão 2

- preservar o espaço natural cultivado. Na 
Europa, a maior parte do ambiente rural com 
mais valor é produto da agricultura. Os 
sistemas agrícolas adequados permitem 
preservar as paisagens e os habitats, quer se 
trate de zonas húmidas, prados secos ou 
pastagens de montanha. Em numerosas 
regiões, este ambiente constitui um elemento 
importante do património cultural e natural e 
contribui para a atracção das zonas rurais 
como locais de vida e de trabalho;

- preservar o espaço natural cultivado. Na 
Europa, a maior parte do ambiente rural com 
mais valor é produto da agricultura. Os 
sistemas agrícolas adequados permitem 
preservar as paisagens e os habitats, quer se 
trate de zonas húmidas, prados secos ou 
pastagens de montanha. Em numerosas 
regiões, este ambiente constitui um elemento 
importante do património cultural e natural e 
contribui para a atracção das zonas rurais 
como locais de vida, de turismo e de 
trabalho;

Or. fr

Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 52
Anexo, nº 3.2., parágrafo 1, travessão 2

- preservar o espaço natural cultivado. Na 
Europa, a maior parte do ambiente rural com 
mais valor é produto da agricultura. Os 
sistemas agrícolas adequados permitem 
preservar as paisagens e os habitats, quer se 

- preservar o espaço natural cultivado. Na 
Europa, a maior parte do ambiente rural com 
mais valor é produto da agricultura. Os 
sistemas agrícolas adequados permitem 
preservar as paisagens e os habitats, quer se 
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trate de zonas húmidas, prados secos ou 
pastagens de montanha. Em numerosas 
regiões, este ambiente constitui um elemento 
importante do património cultural e natural e 
contribui para a atracção das zonas rurais 
como locais de vida e de trabalho;

trate de zonas húmidas, prados secos ou 
pastagens de montanha. Nos casos em que 
as práticas da lavoura sejam impostas ou 
restringidas com o objectivo de preservar 
ou valorizar as paisagens e os habitats, 
deverá ser adoptada uma abordagem de 
parceria entre os agricultores, os 
proprietários de terras e os organismos do 
Estado, a fim de garantir a existência de 
consultas, de cooperação e, sempre que 
necessário, de compensações. Em 
numerosas regiões, este ambiente constitui 
um elemento importante do património 
cultural e natural e contribui para a atracção 
das zonas rurais como locais de vida e de 
trabalho.

Or. en

Justificação

Trata-se de garantir a conservação das paisagens e dos habitats através da participação 
activa e contínua dos agricultores e dos proprietários de terras.

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith e Gisela 
Kallenbach

Alteração 53
Anexo, nº 3.2., parágrafo 1, travessão 2

- preservar o espaço natural cultivado. Na 
Europa, a maior parte do ambiente rural com 
mais valor é produto da agricultura. Os 
sistemas agrícolas adequados permitem 
preservar as paisagens e os habitats, quer se 
trate de zonas húmidas, prados secos ou 
pastagens de montanha. Em numerosas 
regiões, este ambiente constitui um elemento 
importante do património cultural e natural e 
contribui para a atracção das zonas rurais 
como locais de vida e de trabalho;

- preservar o espaço natural e cultivado. Na 
Europa, a maior parte do ambiente rural com 
mais valor é produto da agricultura. Os 
sistemas agrícolas adequados permitem 
preservar as paisagens e os habitats, quer se 
trate de zonas húmidas, prados secos ou 
pastagens de montanha. Em numerosas 
regiões, este ambiente constitui um elemento 
importante do património cultural e natural e 
contribui para a atracção das zonas rurais 
como locais de vida e de trabalho;

Or. en
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Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 54
Anexo, ponto 3.2, parágrafo 1, travessão 2 bis (novo)

- promover a floresta. As florestas prestam 
um contributo específico à protecção do 
ambiente através da regulação das águas, 
do armazenamento dos principais gases 
com efeito de estufa e de certos poluentes 
dos solos, da reserva em biomassa, da 
prevenção das catástrofes naturais como os 
incêndios e os aluimentos de terras;

Or. fr

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 55
Anexo, ponto 3.2, parágrafo 1, travessão 2 bis (novo)

- conservar e utilizar os recursos hídricos
de forma sustentada. A actividade agrícola 
assenta, em grande medida, na utilização 
de recursos hídricos e afecta a conservação 
do seu bom estado e  suficiência. Assim, é 
necessário reforçar e promover as acções 
que garantem a correcta utilização da água 
no contexto das actividades agrícolas e 
silvícolas, no intuito de garantir a 
sustentabilidade dos recursos hídricos. No 
mesmo objectivo se inclui a adopção de 
medidas de prevenção e gestão dos riscos 
de seca e inundações, que afectam 
directamente a actividade agrícola;

Or. el

Justificação

Entre os três sectores prioritários dezcritos na linha de orietação figura igualmente a 
protecção da água. Este importante sector prioritário deve ser abordado com acções 
específicas consentâneas com os objectivos da directiva-quadro relativa à água, sendo 
necessário cometer os riscos de seca e inundaçãoes, que afectam particularmente a 
agricultura e a silvicultura.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 56
Anexo, nº 3.2., parágrafo 1, travessão 3

- combater as alterações climáticas. A 
agricultura e a silvicultura situam-se na 
vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento das fontes de energia e 
materiais renováveis para as instalações de 
bioenergia. O desenvolvimento destas fontes 
de energia deve ter em conta a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
preservação do efeito de sumidouros de 
carbono das florestas e das matérias 
orgânicas na composição no solo;

- combater as alterações climáticas. A 
agricultura e a silvicultura situam-se na 
vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento das fontes de energia e 
materiais renováveis para as instalações de 
bioenergia. O desenvolvimento destas fontes 
de energia deve ter em conta a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, em 
consonância com as obrigações 
internacionais da UE, e a preservação do 
efeito de sumidouros de carbono das 
florestas e das matérias orgânicas na 
composição no solo;

Or. pt

Justificação

Quanto às obrigações de carácter ambiental, as mesmas deverão ter em consideração as 
obrigações internacionais da UE.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 57
Anexo, ponto 3.2, parágrafo 1, travessão 3

- combater as alterações climáticas. A 
agricultura e a silvicultura situam-se na 
vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento das fontes de energia e 
materiais renováveis para as instalações de 
bioenergia. O desenvolvimento destas fontes 
de energia deve ter em conta a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
preservação do efeito de sumidouros de 
carbono das florestas e das matérias 
orgânicas na composição no solo;

- promover as energias renováveis, a fim de
combater as alterações climáticas. A 
agricultura e a silvicultura situam-se na 
vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento das fontes de energia e 
materiais renováveis para as instalações de 
bioenergia. O desenvolvimento destas fontes 
de energia deve ter em conta a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
preservação do efeito de sumidouros de 
carbono das florestas e das matérias 
orgânicas na composição no solo;

Or. fr
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Alteração apresentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski e Sylwester 
Chruszcz

Alteração 58
Anexo, nº 3.2., parágrafo 1, travessão 3

- combater as alterações climáticas. A 
agricultura e a silvicultura situam-se na 
vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento das fontes de energia e 
materiais renováveis para as instalações de 
bioenergia. O desenvolvimento destas fontes 
de energia deve ter em conta a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
preservação do efeito de sumidouros de 
carbono das florestas e das matérias 
orgânicas na composição no solo;

- combater as alterações climáticas. A 
agricultura e a silvicultura situam-se na 
vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento das fontes de energia e 
materiais renováveis para as instalações de 
bioenergia. O desenvolvimento destas fontes 
de energia deve ter em conta a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
necessidade de aumentar o efeito dos
sumidouros de carbono das florestas e das 
matérias orgânicas na composição no solo,
nomeadamente, através do incentivo às 
actividades de reflorestação dos terrenos 
não agrícolas;

Or. en

Justificação

As actividades de reflorestação contribuem para reforçar o papel dos sumidouros de carbono 
das florestas, impedindo os aluimentos de terras e a desertificação e contribuindo, assim,
para a preservação da qualidade do meio rural e do ambiente.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 59
Anexo, ponto 3.2, parágrafo 1, travessão 6

- promover o equilíbrio territorial. Os 
programas de desenvolvimento rural podem 
fornecer uma contribuição essencial para a 
atracção das zonas rurais, podendo 
igualmente apoiar a manutenção de um 
equilíbrio sustentável entre zonas urbanas 
e zonas rurais numa economia baseada no 
conhecimento. Em combinação com outros 
eixos de programa, as medidas de gestão das 
terras podem contribuir positivamente para a 
repartição espacial da actividade económica 
e para a coesão territorial.

- promover o equilíbrio territorial. Os 
programas de desenvolvimento rural podem 
fornecer uma contribuição essencial para a 
atracção das zonas rurais, devendo favorecer 
a cooperação entre zonas urbanas e zonas 
rurais, a fim de entre as mesmas manter 
um equilíbrio duradouro e reforçar a 
coesão territorial. Em combinação com 
outros eixos de programa, as medidas de 
gestão das terras podem contribuir 
positivamente para a repartição espacial da 
actividade económica, numa economia 
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baseada no conhecimento.

Or. fr

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 60
Anexo, ponto 3.2, parágrafo 1, travessão 6

- promover o equilíbrio territorial. Os 
programas de desenvolvimento rural podem 
fornecer uma contribuição essencial para a 
atracção das zonas rurais, podendo 
igualmente apoiar a manutenção de um 
equilíbrio sustentável entre zonas urbanas e 
zonas rurais numa economia baseada no 
conhecimento. Em combinação com outros 
eixos de programa, as medidas de gestão das 
terras podem contribuir positivamente para a 
repartição espacial da actividade económica 
e para a coesão territorial.

- promover o equilíbrio territorial. Os 
programas de desenvolvimento rural podem 
fornecer uma contribuição essencial para a 
atracção das zonas rurais, podendo 
igualmente apoiar a manutenção de um 
equilíbrio sustentável entre zonas urbanas e 
zonas rurais numa economia baseada no 
conhecimento. Em combinação com outros 
eixos de programa, as medidas de gestão das 
terras podem contribuir positivamente para a 
repartição espacial da actividade económica 
e para a coesão territorial. Numa perspectiva 
de ocupação equilibrada do espaço, cumpre 
igualmente conceder apoios específicos às 
actividades situadas nas zonas mais 
desfavorecidas ou afectadas por 
desvantagens naturais ou permanentes. 

Or. fr

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 61
Anexo, ponto 3.2, parágrafo 1, travessão 6 bis (novo)

- melhorar as medidas de prevenção dos 
incêndios florestais. Os incêndios 
constituem o principal factor de 
deterioração das florestas na Europa. 
Impõe-se que os Estados-Membros 
reforcem as medidas de prevenção e 
combate desse fenómeno mediante uma 
maior coordenação e actualização dos 
programas regionais e/ou estatais. Os 
programas de desenvolvimento rural 
devem, além disso, potenciar a função 
exercida pelos agricultores no plano da 
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conservação das florestas, já que o seu 
trabalho é essencial à manutenção da 
paisagem no mundo rural.

Or. es

Justificação

O combate aos incêndios no quadro do capítulo silvícola de desenvolvimento rural deve ser 
reforçado, a fim de pôr cobro aos catastróficos cenários todos os anos enfrentados por 
muitas regiões europeias em consequência dos incêndios, fenómeno este que se acentua com 
as alterações climáticas. O novo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural não 
inclui de forma expressa as ajudas no passado concedidas aos agricultores destinadas a 
medidas de prevenção de incêndios, não obstante constituirem aqueles a camada da 
população que melhor pode garantir a conservação da paisagem, tendo, além disso, em conta 
o grande despovoamento que afecta estas regiões.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 62
Anexo, ponto 3.3, Orientação

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da 
qualidade de vida das zonas rurais a título do 
eixo 3 deveriam contribuir para a prioridade 
essencial da criação de oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
mulheres e dos jovens.

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e às 
medidas que visam a melhoria da qualidade 
de vida das zonas rurais a título do eixo 3 
deveriam contribuir para a prioridade 
essencial do incentivo ao desenvolvimento 
de economias equilibradas e integradas nas 
zonas rurais em relação com as zonas 
urbanas próximas, a fim de melhorar a 
qualidade de vida e criar novas 
oportunidades de emprego. A série de 
medidas disponíveis a título do eixo 3 
deveria, em particular, ser utilizada para 
incentivar a criação de capacidades, a 
aquisição de competências e a organização 
com vista à elaboração de estratégias de 
desenvolvimento locais, bem como para 
garantir que as zonas rurais permaneçam 
atraentes para as gerações futuras. Quanto à 
promoção da formação, da informação e do 
espírito de empresa, cumpre votar 
particular atenção à eliminação dos 
obstáculos com que se confrontam as 
pessoas para quem o acesso ao mercado de 
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trabalho é actualmente difícil, por razões 
de sexo, idade ou deficiência.

Or. fr

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 63
Anexo, nº 3.3., Orientação

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da
qualidade de vida das zonas rurais a título do
eixo 3 deveriam contribuir para a
prioridade essencial da criação de
oportunidades de emprego. A série de 
medidas disponíveis a título do eixo 3 
deveria, em particular, ser utilizada para 
incentivar a criação de capacidades, a 
aquisição de competências e a organização 
com vista à elaboração de estratégias de 
desenvolvimento locais, bem como para 
garantir que as zonas rurais permaneçam 
atraentes para as gerações futuras. Quanto à 
promoção da formação, da informação e do 
espírito de empresa, há que ter em conta as 
necessidades especiais das mulheres e dos 
jovens.

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e as 
medidas destinadas a melhorar a qualidade
de vida das zonas rurais a título do eixo 3
deveriam dar prioridade essencial ao 
desenvolvimento de economias equilibradas 
e integradas, a fim de melhorar a qualidade  
de vida e criar novas oportunidades de
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
mulheres, dos jovens e das pessoas 
portadoras de deficiência.

Or. pt

Justificação

A redacção proposta acrescenta a referência à defesa de uma economia equilibrada e 
integrada, bem como a especial atenção que se deve dar aos cidadãos portadores de 
deficiências.
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Alteração apresentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski e Sylwester 
Chruszcz

Alteração 64
Anexo, nº 3.3., Orientação

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da 
qualidade de vida das zonas rurais a título do 
eixo 3 deveriam contribuir para a prioridade 
essencial da criação de oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
mulheres e dos jovens.

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e das 
medidas tendentes ao reforço da qualidade 
de vida das zonas rurais a título do eixo 3 
deveriam contribuir para a prioridade 
essencial do fomento do desenvolvimento de 
economias equilibradas e integradas nas 
zonas rurais, a fim de melhorar a qualidade 
de vida e criar novas oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, deverá 
ter-se particularmente em conta a 
supressão dos obstáculos encontrados por 
aqueles cujo acesso ao mercado do 
trabalho se encontra hoje dificultado por 
razões de sexo, origem étnica, idade ou 
deficiência.

Or. en

Justificação

As medidas previstas ao abrigo do eixo 3 deverão também contribuir para promover a 
igualdade de oportunidades no que diz respeito ao acesso das minorias étnicas ao mercado 
do trabalho nas zonas rurais.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 65
Anexo, ponto 3.3, Orientação

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da 
qualidade de vida das zonas rurais a título do 

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e às 
medidas que visam a melhoria da qualidade 
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eixo 3 deveriam contribuir para a prioridade 
essencial da criação de oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
mulheres e dos jovens.

de vida das zonas rurais a título do eixo 3 
deveriam contribuir para a prioridade 
essencial do incentivo ao desenvolvimento 
de economias equilibradas e integradas nas 
zonas rurais, a fim de melhorar a qualidade 
de vida, promover a integração social e 
criar novas oportunidades de emprego. A 
série de medidas disponíveis a título do eixo 
3 deveria, em particular, ser utilizada para 
incentivar a criação de capacidades, a 
aquisição de competências e a organização 
com vista à elaboração de estratégias de 
desenvolvimento locais, bem como para 
garantir que as zonas rurais permaneçam 
atraentes para as gerações futuras. Quanto à 
promoção da formação, da informação e do 
espírito de empresa, cumpre votar 
particular atenção à eliminação dos 
obstáculos enfrentados por quantos têm
actualmente dificuldade de acesso ao 
mercado de trabalho, por razões que se 
prendem com o sexo, a idade ou a 
deficiência.

Or. el

Justificação

Os recursos atribuídos aos domínios da diversificação da economia rural e às medidas que 
visam a melhoria da qualidade de vida das zonas rurais a título do eixo 3 deveriam contribuir 
para a integração social.

Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 66
Anexo, nº 3.3., Orientação

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da 
qualidade de vida das zonas rurais a título do 
eixo 3 deveriam contribuir para a prioridade 
essencial da criação de oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da 
qualidade de vida das zonas rurais a título do 
eixo 3 deveriam contribuir para a prioridade 
essencial da criação de oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
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estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
mulheres e dos jovens.

estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
famílias de agricultores, das mulheres e dos 
jovens.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith e Gisela 
Kallenbach

Alteração 67
Anexo, nº 3.3., Orientação

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da 
qualidade de vida das zonas rurais a título do 
eixo 3 deveriam contribuir para a prioridade 
essencial da criação de oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
mulheres e dos jovens.

Os recursos atribuídos aos domínios da 
diversificação da economia rural e da 
qualidade de vida e enriquecimento cultural
das zonas rurais a título do eixo 3 deveriam 
contribuir para a prioridade essencial de 
tornar estas zonas mais atraentes do ponto 
de vista socioeconómico, na medida em que
estimulam a criação de oportunidades de 
emprego. A série de medidas disponíveis a 
título do eixo 3 deveria, em particular, ser 
utilizada para impedir o despovoamento das 
zunas rurais, incentivar a criação de 
capacidades, a aquisição de competências e a 
organização com vista à elaboração de 
estratégias de desenvolvimento locais, bem 
como para garantir que as zonas rurais 
permaneçam atraentes para as gerações 
futuras. Quanto à promoção da formação, da 
informação e do espírito de empresa, há que 
ter em conta as necessidades especiais das 
mulheres e dos jovens.

Or. en

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Alteração 68
Anexo, ponto 3.3, parágrafo 1, travessão -1 bis (novo)
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- perenizar e desenvolver os serviços 
visando manter a população e acolher 
novos habitantes. Pode tratar-se, consoante 
as necessidades territoriais, das populações 
e dos actores socioeconómicos, de 
comércios de proximidade, de estruturas de 
guarda de crianças e idosos, de 
alojamentos sociais e locativos, de centros 
culturais, de transportes, de serviços de 
interesse geral como a saúde;

Or. fr

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 69
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 1

- desenvolver a actividade económica e 
aumentar as taxas de emprego na economia 
rural em sentido lato. A diversificação é 
necessária para o crescimento, o emprego e 
o desenvolvimento sustentável nas zonas 
rurais, contribuindo, por essa via, para um 
melhor equilíbrio territorial, tanto no plano 
económico como no plano social. O turismo, 
o artesanato e o fornecimento de estruturas 
de acolhimento são sectores de crescimento 
em numerosas regiões e, simultaneamente, 
proporcionam oportunidades tanto em 
matéria de diversificação nas explorações 
como no que diz respeito ao 
desenvolvimento de microempresas na 
economia rural em sentido lato;

- desenvolver a actividade económica de 
forma a promover o emprego sustentável na 
economia rural em sentido lato. A 
diversificação é necessária para o
crescimento, o emprego e o 
desenvolvimento sustentável nas zonas 
rurais, contribuindo, por essa via, para um 
melhor equilíbrio territorial, tanto no plano 
económico como no plano social. O turismo, 
o artesanato e o fornecimento de estruturas 
de acolhimento são sectores de crescimento 
em numerosas regiões e, simultaneamente, 
proporcionam oportunidades tanto em 
matéria de diversificação nas explorações 
como no que diz respeito ao 
desenvolvimento de microempresas na 
economia rural em sentido lato;

Or. pt

Justificação

Em consonância com a Estratégia de Lisboa revista em Fevereiro de 2005 e a Estratégia de 
Gotemburgo adoptada em 2001.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 70
Anexo, ponto 3.3, parágrafo 1, travessão 1
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- desenvolver a actividade económica e 
aumentar as taxas de emprego na economia 
rural em sentido lato. A diversificação é 
necessária para o crescimento, o emprego e 
o desenvolvimento sustentável nas zonas 
rurais, contribuindo, por essa via, para um 
melhor equilíbrio territorial, tanto no plano 
económico como no plano social. O turismo, 
o artesanato e o fornecimento de estruturas 
de acolhimento são sectores de crescimento 
em numerosas regiões e, simultaneamente, 
proporcionam oportunidades tanto em 
matéria de diversificação nas explorações 
como no que diz respeito ao 
desenvolvimento de microempresas na 
economia rural em sentido lato;

- desenvolver a actividade económica e 
aumentar as taxas de emprego na economia 
rural em sentido lato. A diversificação é 
necessária para o crescimento, o emprego e 
o desenvolvimento sustentável nas zonas 
rurais, contribuindo, por essa via, para um 
melhor equilíbrio territorial, e para o 
reforço da coesão entre zonas rurais e 
zonas urbanas, tanto no plano económico 
como no plano social. O turismo, o 
artesanato e o fornecimento de estruturas de 
acolhimento são sectores de crescimento em 
numerosas regiões e, simultaneamente, 
proporcionam oportunidades tanto em 
matéria de diversificação nas explorações 
como no que diz respeito ao 
desenvolvimento de microempresas na 
economia rural em sentido lato;

Or. fr

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 71
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 1

- desenvolver a actividade económica e 
aumentar as taxas de emprego na economia 
rural em sentido lato. A diversificação é 
necessária para o crescimento, o emprego e 
o desenvolvimento sustentável nas zonas 
rurais, contribuindo, por essa via, para um 
melhor equilíbrio territorial, tanto no plano 
económico como no plano social. O turismo, 
o artesanato e o fornecimento de estruturas 
de acolhimento são sectores de crescimento 
em numerosas regiões e, simultaneamente, 
proporcionam oportunidades tanto em 
matéria de diversificação nas explorações 
como no que diz respeito ao 
desenvolvimento de microempresas na 
economia rural em sentido lato;

- desenvolver a actividade económica e 
aumentar as taxas de emprego na economia 
rural em sentido lato. A diversificação é 
necessária para o crescimento, o emprego e 
o desenvolvimento sustentável nas zonas 
rurais, contribuindo, por essa via, para um 
melhor equilíbrio territorial, tanto no plano 
económico como no plano social. O turismo, 
o artesanato e o fornecimento de estruturas 
de acolhimento são sectores de crescimento 
em numerosas regiões e, simultaneamente, 
proporcionam oportunidades tanto em 
matéria de diversificação nas explorações 
como no que diz respeito ao 
desenvolvimento de microempresas na 
economia rural em sentido lato; além disso, 
a diversificação das economias rurais por 
intermédio de actividades não agrícolas 
relacionadas com a desvantagem de que 
padece a lavoura deveria reverter em 
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benefício dos proprietários e dos 
utilizadores das terras, bem como dos 
agricultores.

Or. en

Justificação

Em certos países, a estrutura ecológica e a escassez de terras conduziram a uma prática mais 
flexível das actividades de substituição no meio rural. As tarefas agrícolas alargam-se e 
aprofundam-se, passando a abranger actividades não agrícolas, como o turismo, a gestão 
das águas, os modos de vida e a organização do trabalho.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 72
Anexo, ponto 3.3, parágrafo 1, travessão 1 bis (novo)

- aplicar medidas de luta contra o êxodo 
rural, em particular o dos jovens, 
melhorando, para o efeito, os equipamentos 
locais e o acesso aos serviços, bem como  
actividades culturais e de lazer, nos 
territórios pertinentes;

Or. fr

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 73
Anexo, ponto 3.3, parágrafo 1, travessão 2

- incentivar a entrada das mulheres no 
mercado do trabalho. As iniciativas locais 
destinadas a desenvolver as estruturas de 
acolhimento de crianças nas zonas rurais 
podem melhorar as possibilidades de 
emprego e facilitar o acesso das mulheres 
ao mercado de trabalho. Pode tratar-se, 
nomeadamente, de desenvolver as 
infra-estruturas de acolhimento, 
eventualmente em combinação com 
iniciativas destinadas a incentivar a criação 
de pequenas empresas em relação com 

- melhorar a qualidade de vida das 
mulheres das regiões rurais e incentivar a
sua entrada e permanência no mercado do 
trabalho oficial. As iniciativas podem, por 
exemplo, incluir o desenvolvimento de 
estruturas de acolhimento de crianças e de 
idosos, bem como de outro tipo de 
infra-estruturas, a possibilidade de 
formação e de acesso ao microcrédito para 
a criação, o apoio e a promoção de 
pequenas empresas e cooperativas de 
mulheres, bem como a constituição e 
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actividades rurais; desenvolvimento de redes de mulheres;

Or. el

Justificação

Embora a alteração apresentada pela relatora seja pertinente, cumpre igualmlente  conferir 
ênfase à permanência das mulheres no mercado de trabalho oficial. Impõe-se que o 
desenvolvimento de infra-estruturas inclua estrutras de acolhimento de idosos. O acesso das 
mulheres ao microcrético constitui um factor fundamental para a criação de actividades 
típicas das microempresas, que são sobretudo desenvolvidas por mulheres (por exemplo, o 
artesanato). Por outro lado, o microcrédito pode ser igualmente utilizado para efeitos de 
apoio e promoção dos trabalhadores de pequenas empresas, mas também para o 
desenvolvimento e promoção de cooperativas de mulheres.

Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 74
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 2

- incentivar a entrada das mulheres no 
mercado do trabalho. As iniciativas locais 
destinadas a desenvolver as estruturas de 
acolhimento de crianças nas zonas rurais 
podem melhorar as possibilidades de 
emprego e facilitar o acesso das mulheres ao 
mercado de trabalho. Pode tratar-se, 
nomeadamente, de desenvolver as 
infra-estruturas de acolhimento, 
eventualmente em combinação com 
iniciativas destinadas a incentivar a criação 
de pequenas empresas em relação com 
actividades rurais;

- incentivar a entrada das mulheres no 
mercado do trabalho. As iniciativas locais 
destinadas a desenvolver as estruturas de 
acolhimento de crianças nas zonas rurais 
podem melhorar as possibilidades de 
emprego e facilitar o acesso das mulheres ao 
mercado de trabalho. Pode tratar-se, 
nomeadamente, de desenvolver as 
infra-estruturas de acolhimento e de 
promover condições de trabalho adaptadas 
à vida familiar, eventualmente em 
combinação com iniciativas destinadas a 
incentivar a criação de pequenas empresas 
em relação com actividades rurais;

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 75
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 3

- desenvolver as microempresas e o 
artesanato, com base no saber-fazer 
tradicional ou através da introdução de 

- desenvolver as microempresas e o 
artesanato, apoiando-o e protegendo-o 
sempre que se provar necessário, com base 
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novas competências, em especial em 
combinação com a compra de equipamentos, 
a formação e a orientação, com vista a 
contribuir para promover o espírito de 
empresa e desenvolver o tecido económico;

no saber-fazer tradicional ou através da 
introdução de novas competências, em 
especial em combinação com a compra de 
equipamentos, a formação e a orientação, 
com vista a contribuir para promover o 
espírito de empresa e desenvolver o tecido 
económico;

Or. pt

Justificação

A dinamização do sector do artesanato representa uma possível aplicação do princípio da 
pluralidade cultural, reconhecido na Declaração de Copenhaga sobre a identidade europeia. 
A possibilidade de protecção do sector tem como bases jurídicas o Artigo 30º TCE, o Artigo 
59º TCE, o Artigo 6º do TUE e o Acórdão 145/88, rec. 3851, o Acórdão 312/89 e o 
Acórdão 332/89.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Alteração 76
Anexo, ponto 3.3, parágrafo 1, travessão 4

- formar os jovens nas competências rurais 
tradicionais, o que permite tirar partido da 
procura nos domínios do turismo, 
actividades recreativas, serviços ambientais 
e produtos de qualidade;

- valorizar as competências rurais 
tradicionais e as iniciativas de qualidade 
como as cartas ou os rótulos, propiciando 
aos jovens formação nesse domínio. Tal 
permitirá tirar partido da procura nos 
domínios do turismo, actividades 
recreativas, serviços ambientais e produtos 
de qualidade ou de forte tipicidade;

Or. fr

Alteração apresentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski e Sylwester 
Chruszcz

Alteração 77
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 6

- desenvolver o fornecimento e a utilização 
inovadora das fontes de energia renováveis, 
o que pode contribuir para criar novos 
mercados para os produtos agrícolas e 
silvícolas, para propor serviços locais e para 
diversificar a economia rural;

- desenvolver processos de produção de 
baixo consumo energético, bem como o 
fornecimento e a utilização inovadora das 
fontes de energia renováveis, o que pode 
contribuir para criar novos mercados para os 
produtos agrícolas e silvícolas, para propor 
serviços locais e para diversificar a 



AM\592585PT.doc 35/51 PE 365.127v01-00

PT

economia rural;

Or. en

Justificação

Deverá proceder-se ao incentivo de processos de produção de baixo consumo energético, a 
par de outras fontes de energia renovável.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 78
Anexo, ponto 3.3, parágrafo 1, travessão 6

- desenvolver o fornecimento e a utilização 
inovadora das fontes de energia renováveis,
o que pode contribuir para criar novos 
mercados para os produtos agrícolas e 
silvícolas, para propor serviços locais e para 
diversificar a economia rural;

- desenvolver o fornecimento e a utilização 
inovadora das fontes de energia renováveis, 
bem como promover sistemas de 
rendimento energético e serviços 
energéticos para os produtores, o que pode 
contribuir para criar novos mercados para os 
produtos agrícolas e silvícolas, para propor 
serviços locais e para diversificar a 
economia rural;

Or. el

Justificação

A promoção de sistemas de rendimeznto energético e a prestação de serviços energéticos aos 
produtores podem contribuir para o desenvolvimentp da economia rural.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 79
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 7

- incentivar o desenvolvimento do turismo. 
O turismo é um sector de importante 
crescimento em numerosas regiões rurais. O 
recurso acrescido às TIC no turismo para 
efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 

- incentivar o desenvolvimento do turismo 
sustentável. O turismo é um sector de 
importante crescimento em numerosas 
regiões rurais. O recurso acrescido às TIC no 
turismo para efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 



PE 365.127v01-00 36/51 AM\592585PT.doc

PT

recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações e incentivar o agroturismo;

recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações e incentivar o agroturismo;

Or. pt

Justificação

Em consonância com a Estratégia de Lisboa revista em Fevereiro de 2005 e a Estratégia de 
Gotemburgo adoptada em 2001.

Alteração apresentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski e Sylwester 
Chruszcz

Alteração 80
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 7

- incentivar o desenvolvimento do turismo. 
O turismo é um sector de importante 
crescimento em numerosas regiões rurais. O 
recurso acrescido às TIC no turismo para 
efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 
recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações e incentivar o agroturismo;

- incentivar o desenvolvimento do turismo. 
O turismo é um sector de importante 
crescimento em numerosas regiões rurais. O 
recurso acrescido às TIC no turismo para 
efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 
recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações, tais como residências de 
turismo de habitação e centros de 
recuperação, e incentivar o agroturismo e o 
turismo relacionado com a prática 
desportiva;

Or. en

Justificação

As residências de turismo de habitação e os centros de recuperação são bons exemplos de 
pequenas estruturas que contribuem para a diversificação da economia rural. Na medida em 
que estas pequenas empresas são amiúde geridas a nível familiar, elas proporcionam 
igualmente as formas de emprego multi-geracional que tão necessárias são nas zonas rurais.
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Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 81
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 7

- incentivar o desenvolvimento do turismo. 
O turismo é um sector de importante 
crescimento em numerosas regiões rurais. O 
recurso acrescido às TIC no turismo para 
efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 
recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações e incentivar o agroturismo;

- incentivar o desenvolvimento do turismo. 
O turismo é um sector de importante 
crescimento em numerosas regiões rurais. O 
recurso acrescido às TIC no turismo para 
efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
actividades recreativas, envolvendo a 
ligação em rede de operadores locais e 
regionais, pode contribuir para aumentar o 
número de visitantes e a duração das 
estadias, em especial quando esse recurso 
fornecer ligações a pequenas instalações e 
incentivar o agroturismo;

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith e Gisela 
Kallenbach

Alteração 82
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 7

- incentivar o desenvolvimento do turismo. 
O turismo é um sector de importante 
crescimento em numerosas regiões rurais. O 
recurso acrescido às TIC no turismo para 
efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 
recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações e incentivar o agroturismo;

- incentivar o desenvolvimento do turismo
sustentável. O turismo é um sector de 
importante crescimento em numerosas 
regiões rurais. O recurso acrescido às TIC no 
turismo para efeitos de reservas, promoção, 
comercialização, concepção de serviços e 
actividades recreativas pode contribuir para 
aumentar o número de visitantes e a duração 
das estadias, em especial quando esse 
recurso fornecer ligações a pequenas 
instalações e incentivar o agroturismo;

Or. en
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Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 83
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 8

- modernizar as infra-estruturas locais, em 
especial nos novos Estados-Membros. Nos 
próximos anos, serão efectuados importantes 
investimentos nas principais infra-estruturas 
de telecomunicações, de transporte, de 
energia e do sector da água. Os Fundos 
estruturais concederão um apoio 
considerável, quer se trate de redes 
transeuropeias, do desenvolvimento dos 
laços com as empresas ou ainda de parques 
científicos. Para que o efeito multiplicador 
se realize plenamente em termos de emprego 
e crescimento, infra-estruturas locais de 
pequenas dimensões apoiadas no quadro de 
programas de desenvolvimento rural podem 
desempenhar um papel fundamental, 
estabelecendo relações entre esses 
investimentos importantes e estratégias 
locais para a diversificação e o 
desenvolvimento do potencial do sector 
agroalimentar. 

- modernizar as infra-estruturas locais, em 
especial nos novos Estados-Membros. Nos 
próximos anos, serão efectuados importantes 
investimentos nas principais infra-estruturas 
de telecomunicações, de transporte, de 
energia e do sector da água. Os Fundos 
estruturais concederão um apoio 
considerável, quer se trate de redes 
transeuropeias, do desenvolvimento dos 
laços com as empresas ou ainda de parques 
científicos. Uma parcela equitativa destes 
recursos deve igualmente ser afectada às 
zonas rurais, a fim de garantir um 
equilíbrio efectivo entre zonas rurais e 
zonas urbanas em matéria de 
desenvolvimento. Para que o efeito 
multiplicador se realize plenamente em 
termos de emprego e crescimento, infra-
estruturas locais de pequenas dimensões 
apoiadas no quadro de programas de 
desenvolvimento rural podem desempenhar 
um papel fundamental, estabelecendo 
relações entre esses investimentos 
importantes e estratégias locais para a 
diversificação e o desenvolvimento do 
potencial do sector agroalimentar.

Or. en

Justificação

Se os principais esforços de desenvolvimento forem globalmente concentrados nas zonas 
urbanas ou semi-urbanas, as regiões rurais continuarão votadas ao abandono.
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Alteração apresentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski e Sylwester 
Chruszcz

Alteração 84
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 8

- modernizar as infra-estruturas locais, em 
especial nos novos Estados-Membros. Nos 
próximos anos, serão efectuados importantes 
investimentos nas principais infra-estruturas 
de telecomunicações, de transporte, de 
energia e do sector da água. Os Fundos 
estruturais concederão um apoio 
considerável, quer se trate de redes 
transeuropeias, do desenvolvimento dos 
laços com as empresas ou ainda de parques 
científicos. Para que o efeito multiplicador 
se realize plenamente em termos de emprego 
e crescimento, infra-estruturas locais de 
pequenas dimensões apoiadas no quadro de 
programas de desenvolvimento rural podem 
desempenhar um papel fundamental, 
estabelecendo relações entre esses 
investimentos importantes e estratégias 
locais para a diversificação e o 
desenvolvimento do potencial do sector 
agroalimentar. 

- modernizar as infra-estruturas locais, em 
especial nos novos Estados-Membros. Nos 
próximos anos, serão efectuados importantes 
investimentos nas principais infra-estruturas 
de telecomunicações, de transporte, de 
energia e do sector da água. Os Fundos 
estruturais concederão um apoio 
considerável, quer se trate de redes 
transeuropeias, do desenvolvimento dos 
laços com as empresas ou ainda de parques 
científicos. Para que o efeito multiplicador 
se realize plenamente em termos de emprego 
e crescimento, infra-estruturas locais de 
pequenas dimensões apoiadas no quadro de 
programas de desenvolvimento rural podem 
desempenhar um papel fundamental, 
estabelecendo relações entre esses 
investimentos importantes e estratégias 
locais para a diversificação económica e a 
protecção e gestão dos locais classificados a 
nível nacional, bem como dos locais 
classificados como património pela 
UNESCO no território de cada um dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A preservação adequada do património cultural nas zonas rurais dos Estados-Membros da 
União Europeia contribuirá para o desenvolvimento do turismo nessas regiões.

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 85
Anexo, nº 3.3., parágrafo 1, travessão 8 bis (novo)

- preservar e valorizar o papel do 
património natural e cultural, enquanto 
pilares da defesa do meio ambiente, da 
capacidade de atracção dos turistas e da 
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manutenção de uma elevada qualidade de 
vida dos habitantes das zonas rurais.

Or. pt

Justificação

A preservação do património natural e cultural devem estar no cerne das prioridades dos 
Estados.

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith e Gisela 
Kallenbach

Alteração 86
Anexo, nº 3.4., Orientação

Os recursos atribuídos ao eixo 4 (Leader) 
devem contribuir para as prioridades dos 
eixos 1 e 2 e, em especial, do eixo 3, mas 
devem igualmente desempenhar um papel 
importante no que respeita à prioridade de 
melhoria da governação e à mobilização do 
potencial de desenvolvimento endógeno das 
zonas rurais.

Os recursos atribuídos ao eixo 4 (Leader) 
devem contribuir para as prioridades dos 
eixos 1 e 2 e, em especial, do eixo 3, mas 
devem igualmente desempenhar um papel 
importante no que respeita à prioridade de 
melhoria da governação, ao incentivo dado 
aos cidadãos para que promovam o 
desenvolvimento sustentável das suas
regiões e à mobilização do potencial de
desenvolvimento endógeno das zonas rurais.

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 87
Anexo, nº 3.4., parágrafo 2, travessão 1

- constituir uma capacidade local de 
parceria, animação e promoção da aquisição 
de competências, que pode contribuir para 
mobilizar o potencial local;

- constituir uma capacidade local de parceria 
reforçada, animação e promoção da 
aquisição de competências, que pode 
contribuir para mobilizar o potencial local;

Or. pt

Justificação

A eficaz implementação das várias acções-chave depende de uma interacção capaz de todos 
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os níveis de governação, especialmente aos níveis locais e regionais.

Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 88
Anexo, nº 3.4., parágrafo 2, travessão 1

- constituir uma capacidade local de 
parceria, animação e promoção da aquisição 
de competências, que pode contribuir para 
mobilizar o potencial local;

- constituir uma capacidade local de 
parceria, animação e promoção da aquisição 
de competências, que pode contribuir para 
mobilizar o potencial local, prevenir a 
exclusão social e combater o 
despovoamento;

Or. en

Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 89
Anexo, nº 3.4., parágrafo 2, travessão 2

- incentivar a parceria público/privado. Em 
especial, Leader continuará a desempenhar 
um papel importante através do incentivo às 
abordagens inovadoras de desenvolvimento 
rural e da aproximação dos sectores 
público/privado;

- incentivar a parceria público/privado. Em 
especial, Leader continuará a desempenhar 
um papel importante na garantia da 
participação das comunidades através do 
incentivo às abordagens inovadoras de 
desenvolvimento rural e da aproximação dos 
sectores público/privado;

Or. en

Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 90
Anexo, nº 3.4., parágrafo 2, travessão 4

- melhorar a governação local. Leader pode 
contribuir para favorecer as abordagens 
inovadoras com vista a desenvolver os laços 
entre a agricultura, a silvicultura e a 
economia local e ajudar, assim, a diversificar 
a base económica e a reforçar o tecido 
sócio-económico das zonas rurais.

- melhorar a governação local. Leader pode 
contribuir para favorecer as abordagens 
inovadoras com vista a desenvolver os laços 
entre a agricultura, a silvicultura e a 
economia local e ajudar, assim, a diversificar 
a base económica e a reforçar, 
designadamente, o tecido sócio-económico 
das zonas rurais.
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Or. en

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 91
Anexo, ponto 3.4, parágrafo 2, travessão 4

- melhorar a governação local. Leader pode 
contribuir para favorecer as abordagens 
inovadoras com vista a desenvolver os laços 
entre a agricultura, a silvicultura e a 
economia local e ajudar, assim, a diversificar 
a base económica e a reforçar o tecido sócio-
económico das zonas rurais. 

- melhorar a governação local. Leader pode 
contribuir para favorecer as abordagens 
inovadoras com vista a desenvolver os laços 
entre a agricultura, a silvicultura e a 
economia local e ajudar, assim, a diversificar 
a base económica e a reforçar o tecido sócio-
económico das zonas rurais, apreendidas a 
uma escala pertinente. 

Or. fr

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 92
Anexo, ponto 3.3, parágrafo 2, travessão 4 bis (novo)

- adaptar-se às forças e fraquezas de cada 
território tendo em conta a diversidade do 
espaço rural, apoiando-se nos actores 
locais e apoiando verdadeiros projectos 
territoriais de desenvolvimento endógeno.

Or. fr

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 93
Anexo, nº 3.5., parágrafo 1

Os recursos atribuídos às prioridades do 
desenvolvimento rural comunitário (dentro 
dos limites regulamentares de financiamento 
mínimo para cada eixo) dependerão da 
situação específica, bem como dos pontos 
fortes e fracos da área abrangida pelo 

Os recursos atribuídos às prioridades do 
desenvolvimento rural comunitário (dentro 
dos limites regulamentares de financiamento 
mínimo para cada eixo) dependerão da 
situação específica, bem como dos pontos 
fortes e fracos da área abrangida pelo 
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programa. Cada uma das prioridades 
comunitárias e a sua contribuição para os 
objectivos de Lisboa e de Göteborg deverão 
ser transpostas, a nível do Estado-Membro, 
para o plano estratégico nacional e para os 
programas de desenvolvimento rural. Em 
muitos casos, serão fixadas prioridades 
nacionais ou regionais para problemas 
específicos ligados ao sector agroalimentar 
ou para a situação ambiental, climática e 
geográfica da agricultura e da silvicultura. 
As zonas rurais podem ter que tratar de 
outras questões específicas, como, por 
exemplo, a pressão periurbana, o 
desemprego, o afastamento ou a reduzida 
densidade demográfica.

programa e das características específicas 
das regiões, em consonância com o Tratado 
CE. Cada uma das prioridades comunitárias 
e a sua contribuição para os objectivos de 
Lisboa e de Göteborg deverão ser 
transpostas, a nível do Estado- Membro, 
para o plano estratégico nacional e para os 
programas de desenvolvimento rural. Em 
muitos casos, serão fixadas prioridades 
nacionais ou regionais para problemas 
específicos ligados ao sector agroalimentar 
ou para a situação ambiental, climática e 
geográfica da agricultura e da silvicultura. 
As zonas rurais podem ter que tratar de 
outras questões específicas, como, por 
exemplo, a pressão periurbana, o 
desemprego, o afastamento ou a reduzida 
densidade demográfica.

Or. pt

Justificação

Em consonância com as disposições do TCE relativamente às regiões com constrangimentos 
específicos permanentes.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 94
Anexo, ponto 3.5, parágrafo 1

Os recursos atribuídos às prioridades do 
desenvolvimento rural comunitário (dentro 
dos limites regulamentares de financiamento 
mínimo para cada eixo) dependerão da 
situação específica, bem como dos pontos 
fortes e fracos da área abrangida pelo 
programa. Cada uma das prioridades 
comunitárias e a sua contribuição para os 
objectivos de Lisboa e de Göteborg deverão 
ser transpostas, a nível do Estado-Membro, 
para o plano estratégico nacional e para os 
programas de desenvolvimento rural. Em 
muitos casos, serão fixadas prioridades 
nacionais ou regionais para problemas 
específicos ligados ao sector agroalimentar 

Os recursos atribuídos às prioridades do 
desenvolvimento rural comunitário (dentro 
dos limites regulamentares de financiamento 
mínimo para cada eixo) dependerão da 
situação específica, bem como dos pontos 
fortes e fracos da área abrangida pelo 
programa. Cada uma das prioridades 
comunitárias e a sua contribuição para os 
objectivos de Lisboa e de Göteborg deverão 
ser transpostas, a nível do Estado-Membro, 
para o plano estratégico nacional e para os 
programas de desenvolvimento rural. Em 
muitos casos, serão fixadas prioridades 
nacionais ou regionais para problemas 
específicos ligados ao sector agroalimentar 
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ou para a situação ambiental, climática e 
geográfica da agricultura e da silvicultura. 
As zonas rurais podem ter que tratar de 
outras questões específicas, como, por 
exemplo, a pressão periurbana, o 
desemprego, o afastamento ou a reduzida 
densidade demográfica.

ou para a situação ambiental, climática e 
geográfica da agricultura e da silvicultura. 
As zonas rurais podem ter que tratar de 
outras questões específicas, como, por 
exemplo, a pressão periurbana, o 
desemprego, o afastamento, o carácter 
montanhoso, o carácter insular ou a 
reduzida densidade demográfica.

Or. fr

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith e Gisela 
Kallenbach

Alteração 95
Anexo, nº 3.5., Orientação

Ao elaborar a sua estratégia nacional, os 
Estados-Membros devem optimizar as 
sinergias entre os eixos e no interior destes e
evitar potenciais contradições. Examinarão
igualmente o modo de ter em consideração 
outras estratégias comunitárias, como o 
plano de acção para a agricultura biológica, 
a última comunicação da Comissão sobre as 
energias renováveis, a comunicação recente 
da Comissão sobre as alterações climáticas e
a necessidade de prever os prováveis efeitos 
na agricultura e na silvicultura, o relatório da 
Comissão sobre a estratégia florestal da UE 
(a qual pode contribuir tanto para o 
crescimento e o emprego como para a 
realização dos objectivos de 
desenvolvimento sustentável) e as futuras 
estratégias temáticas ambientais.

Ao elaborar a sua estratégia nacional, os 
Estados-Membros devem optimizar as 
sinergias entre os eixos e no interior destes e
evitar potenciais contradições, tendo como 
objectivo a participação mais abrangente 
possível de todas as autoridades 
competentes e de todos os organismos 
relevantes, de acordo com o princípio das
parcerias, tal como é definido no artigo 6º
do Regulamento do Conselho. Examinarão
igualmente o modo de ter em consideração 
outras estratégias comunitárias, como o 
plano de acção para a agricultura biológica, 
a última comunicação da Comissão sobre as 
energias renováveis, a comunicação recente 
da Comissão sobre as alterações climáticas e
a necessidade de prever os prováveis efeitos 
na agricultura e na silvicultura, o relatório da 
Comissão sobre a estratégia florestal da UE 
(a qual pode contribuir tanto para o 
crescimento e o emprego como para a 
realização dos objectivos de 
desenvolvimento sustentável) e as futuras 
estratégias temáticas ambientais.

Or. en
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Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 96
Anexo, nº 3.5., parágrafo 2

Aos níveis comunitário e nacional, estão 
disponíveis vários meios para melhorar a 
governação e a aplicação das políticas. A 
assistência técnica pode ser utilizada para 
criar redes europeias e nacionais com vista 
ao desenvolvimento rural, como plataforma 
de intercâmbio de boas práticas e de 
conhecimentos sobre todos os aspectos 
ligados à elaboração, gestão e execução das 
políticas. A informação e a publicidade 
destinadas a garantir a participação precoce 
dos diversos agentes devem ser consideradas 
da maior importância na preparação das 
estratégias nacionais e elaboradas também 
para as etapas ulteriores da implementação.

Aos níveis comunitário e nacional, estão 
disponíveis vários meios para melhorar a 
governação e a aplicação das políticas. A 
assistência técnica pode ser utilizada para 
criar redes europeias e nacionais com vista 
ao desenvolvimento rural, como plataforma 
de intercâmbio de boas práticas e de 
conhecimentos sobre todos os aspectos 
ligados à elaboração, gestão e execução das 
políticas. A informação e a publicidade 
destinadas a garantir a participação precoce 
dos diversos agentes, designadamente a 
nível local, devem ser consideradas da maior 
importância na preparação das estratégias 
nacionais e elaboradas também para as 
etapas ulteriores da implementação.

Or. en

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 97
Anexo, ponto 3.6, Orientação

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelo 
FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, 
pelo FEP e pelo FEADER num dado 
território e num dado domínio de actividade. 
Os princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, em conformidade com o 
princípio "um Fundo por Programa", os 
Estados-Membros devem velar pela 
complementaridade e pela coerência das 
acções a financiar pelo FEDER, pelo Fundo 
de Coesão, pelo FSE, pelo FEP e pelo 
FEADER num dado território e num dado 
domínio de actividade. Os princípios 
directores essenciais no que respeita à linha 
de demarcação e aos mecanismos de 
coordenação entre as acções que são objecto 
de uma intervenção dos diversos Fundos 
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nacional/plano estratégico nacional. devem ser definidos ao nível do quadro de 
referência estratégica nacional/plano 
estratégico nacional.

Or. fr

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 98
Anexo, nº 3.6., Orientação

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelo 
FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, 
pelo FEP e pelo FEADER num dado 
território e num dado domínio de actividade. 
Os princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 
nacional/plano estratégico nacional.

É necessário garantir, com carácter de 
prioridade, as sinergias entre as políticas 
estruturais, as políticas de emprego e as 
políticas de desenvolvimento rural. Neste 
contexto, os Estados-Membros devem velar 
pela complementaridade e pela coerência das 
acções a financiar pelo programa 
RTE-Transportes, pelo programa LIFE,
pelo FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo 
FSE, pelo FEP e pelo FEADER num dado 
território e num dado domínio de actividade. 
Os princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 
nacional ou regional / num plano 
estratégico nacional ou regional, como for 
mais adequado para o Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Justificação

À medida que os objectivos dos diferentes instrumentos começam a convergir, torna-se cada 
vez mais necessária uma coerência entre o desenvolvimento rural e os outros instrumentos 
comunitários. Essa coerência deve ser garantida, e não meramente incentivada; mas deve ser 
garantida nos planos que se revelarem mais adequados, nos termos dos acordos 
institucionais aplicáveis em cada Estado-Membro.
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Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 99
Anexo, ponto 3.6, Orientação

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelo 
FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, 
pelo FEP e pelo FEADER num dado 
território e num dado domínio de actividade. 
Os princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 
nacional/plano estratégico nacional.

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego,
as políticas de coesão de integração social
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelas RTE-
T, por LIFE+, pelo FEDER, pelo Fundo de 
Coesão, pelo FSE, pelo FEP e pelo 
FEADER num dado território e num dado 
domínio de actividade. Os princípios 
directores essenciais no que respeita à linha 
de demarcação e aos mecanismos de 
coordenação entre as acções que são objecto 
de uma intervenção dos diversos Fundos 
devem ser definidos ao nível do quadro de 
referência estratégica regional ou
nacional/plano estratégico regional ou
nacional, conforme apropriado para cada 
Estado-Membro.

Or. el

Justificação

Reforço das sinergias entre todas as políticas incluídas nas políticas de integração social, 
atendendo ao importante fenómeno da exclusão social que afecta as regiões rurais.

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith e Gisela 
Kallenbach

Alteração 100
Anexo, nº 3.6., Orientação

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelo 
FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, 
pelo FEP e pelo FEADER num dado 

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar, de harmonia com a respectiva 
estrutura institucional, pela 
complementaridade e pela coerência das 
acções a financiar pelo FEDER, pelo Fundo 
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território e num dado domínio de actividade. 
Os princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 
nacional/plano estratégico nacional.

de Coesão, pelo FSE, pelo FEP e pelo 
FEADER num dado território e num dado 
domínio de actividade. Os princípios 
directores essenciais no que respeita à linha 
de demarcação e aos mecanismos de 
coordenação entre as acções que são objecto 
de uma intervenção dos diversos Fundos 
devem ser definidos ao nível do quadro de 
referência estratégica nacional/plano 
estratégico nacional.

Or. en

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Alteração 101
Anexo, ponto 3.6, Orientação

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 
e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelo 
FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, 
pelo FEP e pelo FEADER num dado 
território e num dado domínio de actividade. 
Os princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 
nacional/plano estratégico nacional.

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 
e as políticas de desenvolvimento rural e, 
por conseguinte, a colaboração entre os 
diferentes parceiros regionais. Neste 
contexto, os Estados-Membros devem velar 
pela complementaridade e pela coerência das 
acções a financiar pelo FEDER, pelo Fundo 
de Coesão, pelo FSE, pelo FEP e pelo 
FEADER num dado território e num dado 
domínio de actividade. Os princípios 
directores essenciais no que respeita à linha 
de demarcação e aos mecanismos de 
coordenação entre as acções que são objecto 
de uma intervenção dos diversos Fundos 
devem ser definidos ao nível do quadro de 
referência estratégica nacional/plano 
estratégico nacional.

Or. fr

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 102
Anexo, nº 3.6., Orientação

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 

É necessário incentivar as sinergias entre as 
políticas estruturais, as políticas de emprego 



AM\592585PT.doc 49/51 PE 365.127v01-00

PT

e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelo 
FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, 
pelo FEP e pelo FEADER num dado 
território e num dado domínio de actividade. 
Os princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 
nacional/plano estratégico nacional.

e as políticas de desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros devem 
velar pela complementaridade e pela 
coerência das acções a financiar pelo 
FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e pelo FEP num dado território e 
num dado domínio de actividade. Os 
princípios directores essenciais no que 
respeita à linha de demarcação e aos 
mecanismos de coordenação entre as acções 
que são objecto de uma intervenção dos 
diversos Fundos devem ser definidos ao 
nível do quadro de referência estratégica 
nacional/plano estratégico nacional.

Or. pl

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 103
Anexo, ponto 3.6, parágrafo -1 bis (novo)

É possível evocar diferentes critérios de 
demarcação, nomeadamente, a dimensão 
dos projectos, o impacto territorial 
(regional ou infra-regional), o tipo de 
investimento, o tipo de beneficiários.

Or. fr

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 104
Anexo, nº 3.6., parágrafo 2

Quanto ao desenvolvimento do capital 
humano, o apoio a título do 
desenvolvimento rural deve ter por alvo os 
agricultores e os agentes económicos 
implicados na diversificação da economia 
rural. A população das zonas rurais poderia 
beneficiar de um apoio no quadro de uma 
abordagem integrada, da base para o topo. 

Quanto ao desenvolvimento do capital 
humano, o apoio a título do 
desenvolvimento rural deve ter por alvo os 
agricultores, as suas famílias e os agentes
económicos implicados na diversificação da 
economia rural, em conjunção com os 
apoios concedidos no âmbito de outros 
instrumentos estruturais. A população das 
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As acções nestes domínios devem ser 
perfeitamente conformes aos objectivos da 
estratégia europeia para o emprego fixados 
nas orientações integradas para o 
crescimento e o emprego, bem como com as
acções adoptadas a título dos programas 
nacionais de reforma no quadro do processo 
de Lisboa. O programa de trabalho 
Educação e Formação 2010 destina-se a pôr 
em prática as vertentes educação e formação 
dos objectivos de Lisboa. A base deste 
programa consiste numa aprendizagem ao 
longo da vida, aplicável a todos os níveis e a 
todos os tipos de educação e de formação, 
nomeadamente na agricultura, na silvicultura
e no sector agroalimentar.

zonas rurais poderia beneficiar de um apoio 
no quadro de uma abordagem integrada, da 
base para o topo. As acções nestes domínios 
devem ser perfeitamente conformes aos 
objectivos da estratégia europeia para o 
emprego fixados nas orientações integradas 
para o crescimento e o emprego, bem como 
com as acções adoptadas a título dos 
programas nacionais de reforma no quadro 
do processo de Lisboa. O programa de 
trabalho Educação e Formação 2010 destina-
se a pôr em prática as vertentes educação e 
formação dos objectivos de Lisboa. A base 
deste programa consiste numa aprendizagem 
ao longo da vida, aplicável a todos os níveis 
e a todos os tipos de educação e de 
formação, nomeadamente na agricultura, na 
silvicultura e no sector agroalimentar.

Or. en

Justificação

A diversificação da economia rural constitui um impulso económico de importância crucial 
nas zonas que vivem da agricultura, embora o seu aprofundamento deva ser tão adaptável
quanto possível, não podendo em circunstância alguma ser obstruído pela limitação dos tipos 
de financiamento disponíveis apenas ao instrumento destinado ao desenvolvimento rural.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 105
Anexo, ponto 4, parágrafo 2

Este quadro fornecerá uma série limitada de 
indicadores comuns, assim como um método 
comum, e será completado por indicadores 
específicos que permitirão caracterizar a 
área abrangida pelo programa. 

Este quadro fornecerá uma série limitada de 
indicadores comuns, em particular 
indicadores territoriais, em conformidade 
com o requerido pelo Parlamento na sua 
Resolução de 28 de Setembro de 2005 sobre 
o papel da coesão territorial no 
desenvolvimento regional1, assim como um 
método comum, e será completado por 
indicadores específicos que permitirão 
caracterizar a área abrangida pelo programa. 
1 Textos Aprovados desta data, 
P6_TA(2005)0358
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Or. fr


