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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se com esta proposta reforçar a política de desenvolvimento rural da UE e 
simplificar a sua execução mediante a substituição dos múltiplos programas de 
desenvolvimento rural por um instrumento de financiamento e programação, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). 

A relatora congratula-se com esta proposta destinada a reforçar o desenvolvimento rural e crê 
que a importância do desenvolvimento rural para um desenvolvimento regional equilibrado e 
o crescimento regional e nacional no contexto do processo de Lisboa e das conclusões de 
Gotemburgo mereceria maior reconhecimento. 

A iniciativa de simplificação da política de desenvolvimento rural através de uma rede única 
de financiamento e programação é muito positiva. Deve, no entanto, garantir-se que o 
processo de simplificação será aplicado a todos os níveis. 

A execução da política de desenvolvimento rural exige financiamento adequado e qualquer 
corte nas dotações destinadas ao desenvolvimento rural dificultará o crescimento económico 
das zonas rurais, impedindo assim o seu contributo efectivo para o processo de Lisboa. 

Não podemos esquecer que os agricultores da União Europeia competem no mercado 
mundial, onde alguns dos nossos concorrentes não dão a mesma importância ao bem-estar dos 
animais, às normas de segurança e ao ambiente na produção de alimentos, como fazemos na 
UE. Assim, deve ser concedido ao desenvolvimento rural um financiamento que garanta que a 
produção alimentar se baseará em princípios sustentáveis. 

Agrada-nos o apelo a uma verdadeira consulta e participação de todas as partes interessadas 
na preparação de estratégias e medidas em prol do desenvolvimento rural. 

Para a elaboração de estratégias de desenvolvimento rural, a relatora recomenda uma 
abordagem flexível a nível nacional e da UE para garantir que os programas locais e regionais 
possam promover adequadamente o desenvolvimento das zonas rurais através de iniciativas 
específicas resultantes de uma genuína auscultação das partes interessadas. 

É muito estimulante o facto de a proposta escolher a diversificação da economia rural e a 
melhoria da qualidade de vida em zonas rurais como um dos 3 eixos prioritários da nova 
política de desenvolvimento rural. Este eixo poderá tornar-se um motor de desenvolvimento 
de muitas zonas rurais e, se correctamente executado, ter um efeito multiplicador que leve à 
criação de emprego, à diversificação de actividades, ao valor acrescentado dos produtos e a 
um modelo de desenvolvimento assente numa abordagem que parta das bases. Deveria ser 
dada particular atenção à geração de capital social, nomeadamente ao nível dos jovens, pois 
será um factor com um papel significativo no desenvolvimento sustentável a longo prazo das 
zonas rurais. 

A política de desenvolvimento rural deve ajudar a criar empregos sustentáveis fora das 
explorações, a uma distância das casas dos trabalhadores que lhes permita uma deslocação 
diária, em conjugação com políticas regionais e de coesão. 
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Achamos positivo que cada programa contenha um eixo específico LEADER para financiar a 
execução das estratégias de desenvolvimento locais de grupos de desenvolvimento locais 
baseadas nos 3 eixos temáticos. Contudo, o fundo de desempenho de 3% atribuído ao 
LEADER deveria ser incorporado no financiamento mínimo do LEADER. 

O financiamento mínimo de cada um dos 3 eixos reflecte o equilíbrio entre eles, permitindo 
porém suficiente flexibilidade a nível local/regional/nacional para a concepção de programas 
adaptados às necessidades locaisl/regionais/nacionais. 

Infelizmente, não são devidamente tidas em conta as muitas pessoas que abandonam a 
agricultura todos os anos e as que têm contratos a tempo parcial. Deveriam ser criadas 
oportunidades de formação e reciclagem apropriadas para permitir a estas pessoas aceder a 
outros tipos de emprego nas zonas onde habitam.

Receia-se, além disso, que os critérios para a designação das zonas com desvantagens naturais 
sejam redefinidos sem ter em conta muitos outros factores que agravam a situação, como a 
situação periférica e factores socioeconómicos, entre outros. 

Seria útil considerar a hipótese de estabelecer um período de transição para a extinção gradual 
da ajuda aos agricultores nas regiões que deixaram de ser elegíveis. 

Além disso, os subsídios para a florestação, a redução dos prémios por hectare florestado e a 
redução do período de tempo de benefício dos prémios deveriam ser tratados com prudência 
pois conduzirão à diminuição da florestação uma vez que a silvicultura deixará de ser vista 
como uma actividade económica viável. Esta situação não será isenta de consequências, como 
o aumento do desemprego no sector da silvicultura - com consequências particularmente 
graves nas zonas rurais - a perda de oportunidades de sequestração do carbono, etc.. 

Consideramos positivo o facto de se preverem pagamentos compensatórios aos agricultores e 
proprietários/gestores de florestas pela perda de rendimentos e pelos custos decorrentes da 
implementação de redes locais. O que não implica que se possa prescindir dum instrumento 
de financiamento próprio para a Natura 2000. É possível que a Natura 2000 não possa atingir 
os seus objectivos por falta de financiamento. 

Finalmente, a relatora sugere que outras políticas comunitárias sejam postas à prova no meio 
rural, isto é, que seja verificada a sua compatibilidade com a política de desenvolvimento 
rural, e, se necessário, que promovam activamente os objectivos do desenvolvimento rural.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 10

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

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

Justificação

É necessário ligar as políticas de desenvolvimento rural às políticas comunitárias no domínio 
da inclusão social e da não discriminação.

Alteração 2
Considerando 55

(55) A fim de promover uma abordagem 
integrada e inovadora, 3% das dotações 
atribuídas aos Estados-Membros devem ser 
colocados numa reserva comunitária para 
a abordagem LEADER.

Suprimido

Justificação

Reservar uma parte tão importante do orçamento para o LEADER pode dificultar o 
planeamento estratégico do programa e encorajar os programas LEADER a dar prioridade a 
soluções "milagrosas" em detrimento de iniciativas a médio e longo prazo mais estratégicas e 
sustentáveis.

Alteração 3
Considerando 66

(66) A reserva comunitária para a 
abordagem LEADER deve ser atribuída 
tomando em consideração o desempenho 

Suprimido

  
1 Ainda não publicado em JO.
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dos programas quanto a este aspecto. Os 
critérios para a sua atribuição devem ser 
estabelecidos em conformidade.

Justificação

Idêntica à da alteração 1.

Alteração 4
Artigo 3

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

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

Justificação

É necessário ligar as políticas de desenvolvimento rural às políticas comunitárias no domínio 
da inclusão social e da não discriminação.

Alteração 5
Artigo 6, n° 1, alínea c)

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

c) Qualquer outro organismo apropriado em 
representação da sociedade civil, 
organizações não governamentais 
(especialmente ambientais) e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
entre homens e mulheres ou pelo combate à 
discriminação baseada nas razões referidas 
no artigo 13º do Tratado.

Justificação

Pretende-se garantir que serão tomadas em consideração todas as formas de discriminação.
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Alteração 6
Artigo 8, parágrafo 1

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

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

Justificação

As medidas de combate à discriminação têm de abranger todos os domínios e não apenas o 
género.

Alteração 7
Artigo 17, n° 1

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

1. Os Estados-Membros elaboram 
programas de desenvolvimento rural na 
sequência de uma estreita cooperação com 
os parceiros referidos no artigo 6.°. Os 
Estados-Membros elaboram e publicam um 
plano de consultas e informam 
posteriormente sobre a natureza e os 
resultados do processo de consulta.

Justificação

Deve existir um amplo e transparente processo de consulta.

Alteração 8
Artigo 19, alínea c), subalínea iii)

iii) apoio a agrupamentos de produtores para 
actividades de informação e de promoção de 
produtos abrangidos por regimes de 
qualidade dos alimentos;

iii) apoio a cooperativas/agrupamentos de 
produtores para actividades de informação e 
de promoção de produtos abrangidos por 
regimes de qualidade dos alimentos;

Justificação

As cooperativas prestam um importante e efectivo contributo ao desenvolvimento rural e o 
papel que desempenham deve ser apoiado. 
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Alteração 9
Artigo 34, alínea a), subalínea v bis) (nova)

v bis) apoio à preservação de raças raras de 
gado de regiões específicas.

Justificação

É uma medida importante e com valor intrínseco, tanto do ponto de vista ambiental como da 
preservação das espécies.

Alteração 10
Artigo 37, n° 4, parágrafo 1 bis (novo)

Os pagamentos podem ser aumentados 
20% nas regiões com desvantagens a fim de 
encorajar a recuperação.

Justificação

Dada a importância dos acordos agro-ambientais para a organização do meio rural, é 
fundamental continuar a incentivar a participação nesses acordos. 

Alteração 11
Artigo 49, alínea a), subalínea iv bis) (nova)

iv bis) apoio a uma maior participação das 
mulheres na economia rural;

Justificação

As mulheres desempenham um papel vital na diversificação da economia rural, mas 
confrontam-se frequentemente com problemas, como o difícil acesso ao capital. Esta 
alteração abre caminho à tomada de medidas destinadas a remover tais obstáculos.

Alteração 12
Artigo 49, alínea a), subalínea iv ter) (nova)

iv ter) apoio ao desenvolvimento da 
sociedade da informação.

Justificação

A sociedade da informação assume importância crucial para a diversificação da economia 
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rural, mas muitas zonas rurais não têm acesso à banda larga, às comunicações via satélite, 
etc. Este regulamento pode ajudar a estreitar o fosso que existe nas comunicações digitais e 
contribuir para que as zonas rurais se tornem mais atractivas para as novas empresas e para 
a penetração das empresas em novos mercados, podendo desse modo assegurar a sua 
viabilidade.

Alteração 13
Artigo 49, alínea b), subalínea i)

i) serviços básicos para a economia e 
população rurais,

i) serviços básicos para a economia e 
população rurais, incluindo transportes e 
infra-estruturas rurais, como estradas, 
abastecimento de água, tratamento dos 
resíduos e abastecimento de energia, que 
devem ser fomentados,

Justificação

O transporte no meio rural, em zonas pouco povoadas, é um serviço essencial e tem de ser 
subsidiado por programas de desenvolvimento rural.

Sem infra-estruturas competitivas não pode haver desenvolvimento regional e rural 
equilibrado.

Alteração 14
Artigo 52, alínea c bis) (nova)

c bis) formação profissional específica para 
o sector do turismo em domínios como os 
serviços de apoio ao consumidor e o 
desenvolvimento de produtos.

Justificação

As zonas rurais têm para oferecer o seu património natural e outras atracções. No entanto, a 
capacidade que o sector do turismo local tem para utilizar estes atractivos de forma 
sustentável e de oferecer ao turista uma experiência  de alta qualidade é com frequência 
prejudicada por fracas prestações e/ou o desadequado desenvolvimento dos produtos . 
Embora o artigo 56º faça referência à formação profissional, é fundamental uma referência 
específica à formação no quadro das acções no sector do turismo.
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Alteração 15
Artigo 58

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

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

Justificação

Garantir a participação activa das autoridades locais no FEADER contribuirá para uma 
abordagem mais exaustiva e coerente do desenvolvimento de muitas zonas rurais.

Alteração 16
Artigo 66

Um montante mínimo de 7% da contribuição 
total do Fundo para o programa deve ser 
reservado para a implementação do eixo 
prioritário LEADER.

Um montante mínimo de 10% da 
contribuição total do Fundo para o programa 
deve ser reservado para a implementação do 
eixo prioritário LEADER.

Justificação

Aceitar um aumento de 3% para o financiamento dos "melhores" programas LEADER não 
será benéfico porque pode encorajar os programas a curto prazo e soluções "milagrosas" 
para ter acesso a mais fundos, em detrimento de uma abordagem do desenvolvimento rural 
com uma estratégia integrada.

Alteração 17
Artigo 67, n° 2, parágrafo 1

2. Por iniciativa dos Estados-Membros, o 
Fundo pode financiar, em cada programa de 
desenvolvimento rural, actividades de 
preparação, gestão, acompanhamento, 
avaliação, informação e controlo da 
intervenção correspondente ao programa.

2. Por iniciativa dos Estados-Membros, o 
Fundo pode financiar, em cada programa de 
desenvolvimento rural, actividades de 
preparação, gestão, acompanhamento, 
avaliação, informação e controlo da 
intervenção correspondente ao programa e 
apoiar a participação dos membros da 
parceria, principalmente a sociedade civil e 
as organizações não governamentais..

Justificação

É necessário garantir a participação da sociedade civil e das organizações não 
governamentais na execução destes fundos.
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Alteração 18
Artigo 68, parágrafo 1

A rede europeia de desenvolvimento rural 
para a ligação das redes nacionais, 
organizações e administrações activas no 
domínio do desenvolvimento rural a nível 
comunitário é criada de acordo com o 
estabelecido no n.º 1 do artigo 67.°.

A rede europeia de desenvolvimento rural 
para a ligação das redes nacionais, 
organizações e administrações activas no 
domínio do desenvolvimento rural a nível 
comunitário é criada sem demora de acordo 
com o estabelecido no n.º 1 do artigo 67.°.

Justificação

Não podemos deixar que se repitam os atrasos que ocorreram no último período de 
programação na criação de muitas das redes nacionais LEADER, LEADER+ e LEADER II.

Alteração 19
Artigo 69, n° 1

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

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

Justificação

Não podemos deixar que se repitam os atrasos na criação de muitas das redes nacionais.

Alteração 20
Artigo 77, n° 1, alínea a)

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

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

A falta de flexibilidade pode inibir projectos válidos.

Alteração 21
Artigo 81, n° 1, parágrafo 3 bis (novo)

Devem fazer-se todos os esforços para 
utilizar em todos os documentos uma 
linguagem simples e directa de modo a 
garantir que todos os participantes no 
processo de acompanhamento possam 
prestar o seu contributo efectivo. 

Justificação

Pretende-se uma participação mais efectiva e aumentar as possibilidades de os membros dos 
comités de acompanhamento contribuírem para o processo. 

Alteração 22
Artigo 92

Reserva comunitária para o eixo prioritário 
LEADER

Suprimido

1. O montante atribuído à reserva referida 
no n.º 2 do artigo 70.° é utilizado para 
apoiar a aplicação da abordagem LEADER 
nos programas.
2. A aplicação da abordagem LEADER é
avaliada com base em critérios objectivos, 
nomeadamente:
a) A prioridade atribuída à abordagem 
LEADER;
b) A cobertura territorial da abordagem 
LEADER;
c) A fase atingida na implementação do 
eixo prioritário LEADER;
d) O efeito de alavanca no capital privado;
e) Os resultados de avaliações intercalares.
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Justificação

A relatora do parecer não apoia a criação da reserva LEADER.
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