
AM\736557PT.doc PE409.767v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão do Desenvolvimento Regional

2008/0105(CNS)

18.8.2008

ALTERAÇÕES
6 - 7

Projecto de parecer
Markus Pieper
(PE409.506v01-00)

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)

Proposta de regulamento – acto modificativo
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

Adlib Express Watermark



PE409.767v01-00 2/4 AM\736557PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion

Adlib Express Watermark



AM\736557PT.doc 3/4 PE409.767v01-00

PT

Alteração 6
Marian Harkin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o n.° 4 do 
artigo 9.° e o n.° 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.° XXXX/XXXX de 
XX/XX/2008 [que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
aos agricultores no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados 
regimes de apoio aos agricultores], os 
recursos financeiros gerados através da 
modulação suplementar devem ser 
utilizados para o apoio ao desenvolvimento 
rural. Importa garantir que um montante 
equivalente a esses recursos financeiros 
seja utilizado para apoiar operações 
relacionadas com os novos desafios.

(11) Em conformidade com o n.° 4 do 
artigo 9.° e o n.° 4 do artigo 10.° do 
Regulamento (CE) n.° XXXX/XXXX de 
XX/XX/2008 [que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
aos agricultores no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados 
regimes de apoio aos agricultores], os 
recursos financeiros gerados através da 
modulação suplementar devem ser 
utilizados para o apoio ao desenvolvimento 
rural. Importa garantir que um montante 
equivalente a esses recursos financeiros 
seja utilizado para apoiar operações 
relacionadas com os novos desafios, tendo 
porém o cuidado de não desincentivar a 
produção agrícola nos casos em que a sua 
contribuição é vital para o 
desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 7
Iratxe García Pérez

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 6-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

6-A) O artigo 60.º passa a ter a seguinte 
redacção:
Sempre que uma medida abrangida pela 
presente secção vise operações também 
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elegíveis ao abrigo de outro instrumento 
de apoio comunitário, incluindo os 
fundos estruturais e o instrumento de 
apoio comunitário às pescas, o 
Estado-Membro fixa em cada programa 
os controlos administrativos para as 
operações apoiadas pelo FEADER e as 
apoiadas pelo outro instrumento de 
apoio comunitário.

Or. es

Justificação

O estabelecimento de critérios de delimitação "arbitrários" implica, na prática, vedar o 
acesso a um dos dois instrumentos OMC ou PDR por parte de determinados operadores dos 
sectores das frutas e legumes, vinho, azeite, carne de ovino e de bovino, apicultura e açúcar. 
É possível evitar o "duplo financiamento" através de controlos administrativos sem recorrer 
a restrições "a priori" e arbitrárias, como o sistema de limites máximos.
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