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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta em apreço constitui uma resposta oportuna da Comissão Europeia aos requisitos 
formulados na decisão do Conselho, de 11 de Dezembro de 2008, relativa à aprovação de um 
plano de relançamento da economia europeia dotado de medidas concretas em diversos 
sectores de competência comunitária e nacional para fazer frente à crise económica e 
financeira que tem afectado os mercados europeus desde 2007.

No sector do desenvolvimento rural, o texto da Comissão propõe a introdução de 
actualizações adequadas no Regulamento (CE) n.º 1698/2005 a fim de transpor as disposições 
do plano de relançamento da economia europeia.

Em particular, prevê-se que 1,5 mil milhões de euros serão postos à disposição de todos os 
Estados-Membros através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER), a fim de desenvolver a Internet de banda larga nas zonas rurais e reforçar a 
capacidade de resposta aos novos desafios definidos no contexto da avaliação intercalar da 
reforma da política agrícola comum (alterações climáticas, energias renováveis, gestão dos 
recursos hídricos, biodiversidade), concluída em Novembro de 2003.

De uma forma global, esta proposta conta com o pleno apoio do relator, que considera que, se 
forem implementadas imediatamente e segundo uma lógica integrada, estas medidas poderão
certamente contribuir para recuperar as economias nacionais e restaurar a confiança dos 
consumidores no sistema.

No entanto, devido à conclamada urgência que tem caracterizado, na actual conjuntura, as 
actividades de legislação e planeamento a nível comunitário, o relator considera necessário 
introduzir alguns elementos adicionais, que podem ajudar a fazer reflectir essa urgência na 
fase de implementação das referidas medidas nos Estados-Membros.

As alterações propostas destinam-se, portanto, a garantir que os Estados-Membros 
empreendam uma actividade de informação adequada dirigida, por um lado, às autoridades 
regionais com vista a um ajuste imediato dos respectivos planos de desenvolvimento rural e, 
por outro, aos potenciais beneficiários e partes interessadas no que respeita à afectação de 
novos recursos financeiros às intervenções nas zonas rurais.

É igualmente importante salientar a necessidade de maximizar as oportunidades de despesa 
nos primeiros anos, tal como referiu o Conselho em consonância com o objectivo do
relançamento económica de todo o território da União Europeia, apelando à adopção de 
medidas de execução inspiradas nos princípios de aceleração e simplificação.

Por último, a fim de aumentar a transparência e a informação sobre os resultados obtidos no 
período 2009-2011 e fornecer ferramentas adequadas para a coordenação das acções 
financiadas pelo FEADER e pelos Fundos Estruturais relativamente ao financiamento de 
infra-estruturas para a Internet de banda larga, solicita-se à Comissão que inclua no relatório 
anual de acompanhamento do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural uma 
secção explicitamente dedicada à verificação dos resultados obtidos no âmbito dessas 
actividades.
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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:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os requisitos de urgência ligados à 
realização das intervenções impõem a 
utilização de princípios inspirados na 
aceleração e na simplificação dos 
procedimentos, a fim de garantir a rápida 
entrada em vigor das modificações 
decorrentes do plano de relançamento da
economia europeia e a sua eficácia face à 
actual situação de crise.
Para o efeito, as medidas constantes do 
presente regulamento devem ser objecto 
de uma adequada divulgação nos 
Estados-Membros através de iniciativas 
de informação capilares junto das 
autoridades regionais e dos potenciais 
beneficiários dos fundos.

Or. it

Justificação

A alteração proposta introduz, entre as justificações da medida em adopção, o carácter
urgente da realização das intervenções, que impõe, por um lado, uma informação adequada e 
oportuna dos potenciais beneficiários sobre a nova iniciativa e, por outro, a adopção de 
procedimentos executivos acelerados e simplificados, tendo nomeadamente em conta os 
apertados limites temporais fixados pela medida.
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Alteração 2

Proposta de regulamento - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

"1. Os Estados-Membros revêem os seus 
planos estratégicos nacionais, nos termos 
do n.º 1 do artigo 12.º, na sequência da 
revisão das orientações estratégicas 
comunitárias a que se refere o artigo 10.º."

"1. Os Estados-Membros revêem os seus 
planos estratégicos nacionais, nos termos 
do n.º 1 do artigo 12.º, na sequência da 
revisão das orientações estratégicas 
comunitárias a que se refere o artigo 10.º, 
garantindo uma informação adequada 
das autoridades regionais e dos potenciais 
beneficiários dos fundos."

Or. it

Justificação

A alteração traduz em norma regulamentar a primeira afirmação da alteração 1 relativa à 
justificação.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 16-A – n.º 1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Os programas de desenvolvimento rural 
revistos relacionados com as operações 
referidas no presente número são 
apresentados à Comissão até 30 de Junho 
de 2009.

Os programas de desenvolvimento rural 
revistos relacionados com as operações 
referidas no presente número, e inspirados 
nos princípios de aceleração e 
simplificação no que se refere à 
realização das intervenções, são 
apresentados à Comissão até 30 de Junho 
de 2009.

Or. it



PE420.226v01-00 6/6 PA\770265PT.doc

PT

Justificação

Perante o pouco tempo de que dispõem os Estados-Membros para modificar os seus planos 
nacionais, solicita-se uma divulgação capilar e oportuna das novas disposições normativas, 
bem como a adopção de procedimentos acelerados e simples para a despesa e a prestação de 
contas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1698/2005
Artigo 69 – n.º 5-A – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O relatório sobre o desenvolvimento rural 
apresentado anualmente pela Comissão 
consagrará uma secção específica ao 
controlo das operações relacionadas com 
a prioridade referida no n.º 1, alínea g), 
do artigo 16.º-A.

Or. it

Justificação

Esta alteração visa introduzir a possibilidade de verificar que o procedimento acelerado, 
aplicado na fase de atribuição dos fundos, se reflecte igualmente no momento da realização 
da despesa, a fim de garantir uma total eficácia das intervenções e fornecer instrumentos 
adequados para assegurar a necessária coordenação com actividades análogas financiadas 
pelos Fundos Estruturais.
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