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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O compromisso relativo à coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD) da UE está 
codificado no artigo 208.º do Tratado de Lisboa. No referido artigo, a UE compromete-se a 
ter em conta os objetivos de desenvolvimento em todas as políticas suscetíveis de afetar os 
países em desenvolvimento e evitar as contradições entre estas políticas. A segurança 
alimentar e a agricultura sustentável são domínios prioritários da cooperação para o 
desenvolvimento da UE. O quadro político pertinente da UE1 (2010) sublinha a importância 
da coerência das políticas para o desenvolvimento para a segurança alimentar a nível mundial 
e destaca a política agrícola comum (PAC) da UE. 

Embora a incoerência entre a PAC e os objetivos de desenvolvimento tenha diminuído, em 
particular desde o desaparecimento das subvenções à exportação, continua a haver problemas 
nesta matéria. Os efeitos negativos para o desenvolvimento são causados, nomeadamente, por 
medidas da PAC de apoio ao mercado, que se destinam a regular e a reforçar o mercado da 
UE, mas que distorcem o comércio e prejudicam os mercados agrícolas dos países em 
desenvolvimento. 

O presente regulamento modificativo altera um conjunto de regulamentos existentes que 
fazem parte da PAC, incluindo o Regulamento (CE) n.º 1308/2013 que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos produtos agrícolas (OCM), que organiza a OCM única 
europeia. As medidas incluem, nomeadamente, a intervenção pública e a ajuda à 
armazenagem privada; medidas excecionais em caso de perturbação do mercado, incluindo 
restituições à exportação; e normas de comercialização. A proposta da Comissão Europeia 
deixa inalterada a maior parte do Regulamento OCM. A análise da nova proposta legislativa, 
na perspetiva da coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD), demonstra que o 
compromisso relativo à CPD não é ainda explícito e que também não foram suficientemente 
tidos em conta os ensinamentos retirados das crises de mercado precedentes, em termos de 
excesso de produção e de práticas de dumping;

Por exemplo, no setor do leite da UE, o excesso de produção tem regularmente causado 
crises, às quais a PAC reagiu com a criação de uma rede de segurança que fornece apoios ao 
armazenamento de leite em pó. Esta subvenção é acompanhada de um aumento das 
exportações de leite em pó para a África Ocidental, por exemplo, no Burquina Faso, o leite 
proveniente da UE passou a ser três vezes mais barato do que o leite produzido a nível local. 
Por conseguinte, essas respostas revelaram-se incoerentes com os objetivos de 
desenvolvimento, em particular com o ODS 2, uma vez que destruíram os mercados locais, 
ameaçando os meios de subsistência dos pequenos produtores. 

A relatora propõe a alteração do regulamento, a fim de introduzir um compromisso mais forte 
relativamente à CPD, fazer face à oferta excedentária nos mercados europeus e evitar crises, 
mediante:  

- o reforço do compromisso relativo à CPD, à Agenda 2030 e ao Acordo de Paris sobre o 
Clima;

1 Comissão Europeia, Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Quadro estratégico da UE para 
ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios no domínio da segurança alimentar [COM(2010) 127 final. 
Bruxelas, CE, 31 de março de 2010.
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- a luta contra a oferta excedentária com um programa voluntário de redução de volume, 
que seja ativado em caso de perturbação grave do mercado;

- a antecipação e a prevenção das crises no setor do leite, através da expansão do papel de 
monitorização desempenhado pelo observatório do mercado do leite da UE e de um 
mecanismo de crise a ativar em caso de deteção de algum desequilíbrio. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, o 
artigo 114.º, o artigo 118.º, primeiro 
parágrafo, e o artigo 349.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, o 
artigo 114.º, o artigo 118.º, primeiro 
parágrafo, o artigo 349.º, bem como o 
artigo 208.o, 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «O futuro da 
alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, identifica os desafios, 
os objetivos e as orientações para a futura 
política agrícola comum (PAC) após 2020. 
Nos objetivos incluem-se, entre outros, a 
necessidade de a PAC se orientar mais para 
os resultados, fomentar a modernização e a 
sustentabilidade, em particular a 
sustentabilidade económica, social, 

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «O futuro da 
alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, identifica os desafios, 
os objetivos e as orientações para a futura 
política agrícola comum (PAC) após 2020. 
Nos objetivos incluem-se, entre outros, a 
necessidade de a PAC se orientar mais para 
os resultados, fomentar, em consonância 
com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo 
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ambiental e climática, das zonas agrícolas, 
florestais e rurais, e ajudar a reduzir os 
encargos administrativos relacionados com 
a legislação da UE que recaem sobre os 
beneficiários.

de Paris sobre o Clima, a modernização e 
a sustentabilidade, em particular a 
sustentabilidade económica, social, 
ambiental e climática, das zonas agrícolas, 
florestais e rurais, produzir alimentos 
saudáveis e ajudar a reduzir os encargos 
administrativos relacionados com a 
legislação da UE que recaem sobre os 
beneficiários.  A Comunicação salienta 
igualmente a dimensão global da PAC e 
afirma o compromisso da União de 
reforçar a coerência das políticas numa 
perspetiva de desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A fim de abordar a dimensão 
global e as implicações da PAC, deve 
assegurar-se a coerência e a continuidade 
com outros instrumentos e políticas 
externas da União, em particular no 
domínio do comércio e da cooperação 
para o desenvolvimento. O compromisso 
da União relativo à coerência das 
políticas para o desenvolvimento exige 
que sejam tidos em conta os objetivos e 
princípios em matéria de 
desenvolvimento, aquando da conceção 
das políticas agrícolas, em particular para 
garantir que estejam em conformidade 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e o Acordo de Paris.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Dado que a PAC tem de aperfeiçoar (2) Dado que a PAC tem de aperfeiçoar 



PE629.648v02-00 6/17 AD\1176523PT.docx

PT

as suas respostas aos desafios e às 
oportunidades à medida que se colocam 
aos níveis da União, internacional, 
nacional, regional, local e da exploração 
agrícola, impõe-se a simplificação da sua 
governança e a melhoria do cumprimento 
que dá aos objetivos da União, assim como 
uma redução significativa dos encargos 
administrativos. No modelo de prestação 
ora proposto, a União estabelece os 
parâmetros políticos básicos (objetivos da 
PAC, modalidades gerais de intervenção, 
requisitos básicos), cabendo aos Estados-
Membros maior iniciativa e 
responsabilidade relativamente ao modo de 
cumprimento dos objetivos e das metas 
acordadas. O aumento da subsidiariedade 
possibilita atender melhor às condições e 
às necessidades locais, adaptando o apoio 
de modo a maximizar a sua contribuição 
para o cumprimento dos objetivos da 
União.

as suas respostas aos desafios e às 
oportunidades à medida que se colocam 
aos níveis da União, internacional, 
nacional, regional, local e da exploração 
agrícola, impõe-se a simplificação da sua 
governança e a melhoria do cumprimento 
que dá aos objetivos da União, assim como 
uma redução significativa dos encargos 
administrativos. No modelo de prestação 
ora proposto, a União estabelece os 
parâmetros políticos básicos (objetivos da 
PAC, modalidades gerais de intervenção, 
requisitos básicos), cabendo aos Estados-
Membros maior iniciativa e 
responsabilidade relativamente ao modo de 
cumprimento dos objetivos e das metas 
acordadas, bem como ao impacto das suas 
ações nos países em desenvolvimento. O 
aumento da subsidiariedade possibilita 
atender melhor às condições e às 
necessidades locais, adaptando o apoio de 
modo a maximizar a sua contribuição para 
o cumprimento dos objetivos da União.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (2-A) Nos termos do artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), a aplicação da PAC 
deve ser coerente com os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento, 
incluindo, entre outros, a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável. Em 
nome desta coerência política, as medidas 
tomadas ao abrigo do presente 
regulamento não devem prejudicar nem a 
capacidade de produção alimentar nem a 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente dos países menos 
avançados (PMA), nem comprometer o 
cumprimento das obrigações da União em 
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matéria de atenuação das alterações 
climáticas ao abrigo do Acordo de Paris.

Justificação

Em conformidade com o artigo 208.º do TFUE, na execução das políticas suscetíveis de 
afetar os países em desenvolvimento, a União tem em conta os objetivos de desenvolvimento. 
Facilitar o desenvolvimento agrícola dos países em desenvolvimento e promover a segurança 
alimentar global são objetivos fundamentais da cooperação para o desenvolvimento 
prosseguida pela UE. A PAC influencia o comércio agrícola em particular. O princípio da 
coerência das políticas numa perspetiva de desenvolvimento obriga a que o impacto nos 
mercados agrícolas e nos produtores locais dos países em desenvolvimento seja monitorizado 
e, sempre que possível, evitado.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O anexo II do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013 estabelece determinadas 
definições relativas a setores que caem no 
âmbito de aplicação do mesmo 
regulamento. As definições relativas ao 
setor do açúcar estabelecidas na parte II, 
secção B, desse anexo devem ser 
suprimidas, uma vez que já não são 
aplicáveis. A fim de se atualizarem as 
definições relativas a outros setores a que 
se refere esse anexo, em função dos novos 
conhecimentos científicos ou dos 
desenvolvimentos do mercado, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), atos respeitantes à 
alteração dessas definições. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusivamente ao 
nível dos peritos. Na preparação e na 
redação dos atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos pertinentes 
documentos ao Parlamento Europeu e ao 

(4) O anexo II do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013 estabelece determinadas 
definições relativas a setores que caem no 
âmbito de aplicação do mesmo 
regulamento. As definições relativas ao 
setor do açúcar estabelecidas na parte II, 
secção B, desse anexo devem ser 
suprimidas, uma vez que já não são 
aplicáveis. A fim de se atualizarem as 
definições relativas a outros setores a que 
se refere esse anexo, em função dos novos 
conhecimentos científicos ou dos 
desenvolvimentos do mercado, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), atos respeitantes à 
alteração dessas definições. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusivamente ao 
nível dos peritos e com os parceiros dos 
países terceiros. Na preparação e na 
redação dos atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos pertinentes 
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Conselho. Por conseguinte, deve ser 
suprimida a habilitação individual da 
Comissão para alterar a definição de 
xarope de inulina, a que se refere a parte II, 
secção A, ponto 4, desse anexo.

documentos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Por conseguinte, deve ser 
suprimida a habilitação individual da 
Comissão para alterar a definição de 
xarope de inulina, a que se refere a parte II, 
secção A, ponto 4, desse anexo.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Por conseguinte, é necessário 
ajudar os parceiros dos países em 
desenvolvimento a desenvolver sistemas 
de indicações geográficas e de rótulos, 
que devem, posteriormente, ser também 
reconhecidos pela União e pelos seus 
Estados-Membros.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A apreciação efetuada pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros é uma fase essencial do processo. 
Os Estados-Membros dispõem de 
conhecimentos, especialização e acesso a 
dados e factos que lhes permitem verificar 
melhor se as informações prestadas no 
pedido são corretas e verdadeiras. Devem, 
por conseguinte, garantir que o resultado 
dessa apreciação, que deve ser fielmente 
registado num único documento que 
resuma os elementos pertinentes do 
caderno de especificações, seja fiável e 
exato. Subsequentemente, a Comissão deve 
examinar atentamente os pedidos tendo 
presente o princípio da subsidiariedade, 
para se certificar de que não existem erros 
manifestos, e de que foram tidos em conta 

(15) A apreciação efetuada pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros é uma fase essencial do processo. 
Os Estados-Membros dispõem de 
conhecimentos, especialização e acesso a 
dados e factos que lhes permitem verificar 
melhor se as informações prestadas no 
pedido são corretas e verdadeiras. Devem, 
por conseguinte, garantir que o resultado 
dessa apreciação, que deve ser fielmente 
registado num único documento que 
resuma os elementos pertinentes do 
caderno de especificações, seja fiável e 
exato. Subsequentemente, a Comissão deve 
examinar atentamente os pedidos tendo 
presente o princípio da subsidiariedade, 
para se certificar de que não existem erros 
manifestos, e de que foram tidos em conta 



AD\1176523PT.docx 9/17 PE629.648v02-00

PT

tanto o direito da União como os interesses 
das partes interessadas fora do Estado-
Membro do pedido.

tanto o direito da União como os interesses 
das partes interessadas fora do Estado-
Membro do pedido e fora da União.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os Estados-Membros podem 
adotar, no respeito do direito da União, 
medidas nacionais referentes a créditos à 
exportação, garantias de crédito à 
exportação, programas de seguro, empresas 
comerciais estatais exportadoras do setor 
agrícola e ajuda alimentar internacional. 
Dado que a União e seus Estados-Membros 
são membros da OMC, as medidas 
nacionais devem, por força do direito da 
União e do direito internacional, ser 
conformes com as normas estabelecidas 
pela Declaração Ministerial da OMC de 19 
de dezembro de 2015.

(27) Os Estados-Membros podem 
adotar, no respeito do direito da União, 
incluindo a coerência das políticas para o 
desenvolvimento em conformidade com o 
artigo 208.º do TFUE e a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, 
medidas nacionais referentes a créditos à 
exportação, garantias de crédito à 
exportação, programas de seguro, empresas 
comerciais estatais exportadoras do setor 
agrícola e ajuda alimentar internacional. 
Dado que a União e seus Estados-Membros 
são membros da OMC, as medidas 
nacionais devem, por força do direito da 
União e do direito internacional, ser 
conformes com as normas estabelecidas 
pela Declaração Ministerial da OMC de 19 
de dezembro de 2015. Importa, a este 
respeito, garantir que a CPD seja sempre 
respeitada e que as medidas não sejam 
prejudiciais aos países em 
desenvolvimento, devido a uma distorção 
das condições de concorrência.

Justificação

A coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD) exige que se tenha em conta os 
objetivos da cooperação para o desenvolvimento nas políticas suscetíveis de afetar os países 
em desenvolvimento. A política agrícola da UE tem efeitos externos, que influenciam, 
nomeadamente, o comércio agrícola. As empresas comerciais estatais exportadoras do setor 
agrícola e a ajuda alimentar internacional têm um impacto direto nas condições do mercado 
internacional. Por conseguinte, deve ser tido em conta o impacto destas alterações nos 
mercados agrícolas em desenvolvimento.

Alteração 10
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Na Parte I, é inserido o seguinte 
artigo 2.º-A,
Artigo 2.º-A
Coerência das políticas para o 
desenvolvimento
Em conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, os objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento, incluindo os objetivos 
acordados no âmbito das Nações Unidas e 
das demais organizações internacionais 
competentes, devem ser tidos em conta na 
execução do presente regulamento. As 
medidas adotadas ao abrigo do presente 
regulamento não devem prejudicar a 
capacidade de produção alimentar nem a 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente dos países menos 
avançados (PMA).
A intervenção pública e a detenção de 
reservas privadas não devem ter um 
impacto negativo nos países em 
desenvolvimento e devem respeitar os 
princípios da CPD. Por conseguinte, a 
venda subsequente de produtos que 
tenham sido objeto de uma intervenção 
pública ou de reservas privadas não pode 
ter um impacto negativo nos mercados 
dos países em desenvolvimento.

Justificação

According to Article 208 TFEU, all policies which are likely to affect developing countries 
must take EU development policy objectives into account. Facilitating developing countries' 
agricultural development and enhancing global food security are major objectives of EU 
development cooperation. The EU's agricultural policy has external effects, influencing in 
particular trade in agriculture. The PCD principle would requires that potential 
repercussions on local agricultural markets and local producers in developing countries to be 
monitored and, wherever possible, avoided.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 7.º-A
Redução voluntária das quantidades
Uma redução voluntária das quantidades 
é passível de ser efetuada quando a 
Comissão concluir que existe uma 
perturbação grave do mercado num 
determinado setor (constante da lista 
prevista no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento n.º 1308/2013). Os 
produtores podem, então, durante um 
período a determinar pela Comissão, 
reduzir, de forma voluntária, as 
quantidades produzidas em relação ao 
mesmo período do ano anterior.
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados para estabelecer o seguinte:
– Quantidades/volumes máximos de 
abastecimento,
– Duração do período de produção 
reduzida,
– Valor da compensação para os 
produtores que reduzam a sua produção,
– Valor da sanção a aplicar aos 
produtores que aumentem a sua produção 
durante este período;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 16 – n.º 1
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Texto em vigor Alteração

(3-B) O artigo 16.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

1. O escoamento dos produtos 
comprados no quadro da intervenção 
pública é realizado de forma a:

1. O escoamento dos produtos 
comprados no quadro da intervenção 
pública é realizado de forma a:

a) Evitar qualquer perturbação do 
mercado;

a) Evitar qualquer perturbação do 
mercado da União ou de mercados de 
países terceiros;

b) Assegurar a igualdade de acesso às 
mercadorias e a igualdade de tratamento 
dos compradores; e

b) Assegurar a igualdade de acesso às 
mercadorias e a igualdade de tratamento 
dos compradores; e

c) Respeitar os compromissos 
decorrentes dos acordos internacionais 
celebrados nos termos do TFUE.

c) Respeitar os compromissos 
decorrentes dos acordos internacionais 
celebrados nos termos do TFUE; e
c-A) Respeitar a coerência das políticas 
para o desenvolvimento, em conformidade 
com o artigo 208.º do TFUE.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificação

São aditadas disposições a fim de garantir que o escoamento das existências de intervenção 
pública é levado a cabo em conformidade com o artigo 208.º do TFUE, que estipula a 
coerência das políticas para o desenvolvimento (alínea e)). Em particular, o escoamento de 
produtos não deve perturbar os mercados de países terceiros, nem o mercado da União 
(alínea a)). Por último, os produtos não devem ser escoados a um preço inferior ao preço de 
intervenção pública aplicável, quer se trate de um preço fixo de acordo com o artigo 15.º, n.º 
1, alínea a), quer do preço máximo em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, alínea b).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 26-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Capítulo VII-A – artigo 205-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Na parte III, é inserido o seguinte 
capítulo VII-A:
Capítulo VII-A
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Artigo 205.º-A
Monitorização da coerência das políticas 
para o desenvolvimento
1. Em conformidade com o artigo 
208.º do TFUE, o impacto da PAC nos 
sistemas alimentares e na segurança 
alimentar a longo prazo nos países em 
desenvolvimento deve ser sujeito a 
avaliações periódicas e independentes. 
Esta monitorização deve prestar especial 
atenção ao impacto dos fluxos do 
comércio agroalimentar entre a União e 
os países em desenvolvimento em termos 
de:
(i) produção, transformação e 
distribuição de alimentos nos países 
menos avançados,
(ii) pequenos produtores locais e 
mulheres agricultoras,
(iii) produtos considerados sensíveis 
pelos países em desenvolvimento,
(iv) produtos provenientes de setores 
onde tenham sido concedidos pagamentos 
associados no âmbito da PAC e aplicadas 
medidas da PAC para a gestão de crises.
2. A avaliação deve examinar os 
dados dos observatórios do mercado da 
União, estudos de casos, relatórios sobre 
os objetivos de desenvolvimento 
sustentável, bem como os dados 
fornecidos pelos países parceiros e por 
outras partes interessadas pertinentes 
como as organizações da sociedade civil. 
Para esse efeito, o âmbito setorial e 
geográfico dos observatórios do mercado 
da União deve ser alargado aos produtos 
considerados sensíveis pelos países 
parceiros e abarcar os países menos 
avançados. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados para definir o 
âmbito e o processo de avaliação:
3. Se os dados monitorizados 
indicarem um risco de um impacto 
negativo na produção agroalimentar e na 
transformação de alimentos ou na 
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segurança alimentar de um país em 
desenvolvimento, a Comissão deve lançar 
um alerta rápido, promovendo uma 
consulta entre a União e as comunidades 
agrícolas afetadas, bem como os governos 
dos países parceiros, para aprovarem 
medidas. As partes afetadas devem ter 
acesso a uma salvaguarda social.
4. Se não for lançado qualquer alerta 
rápido, mas ocorrerem os efeitos 
negativos, as partes afetadas podem 
apresentar uma queixa. As queixas são 
recebidas pelo relator permanente do 
Parlamento Europeu para a coerência das 
políticas para o desenvolvimento e são 
tratadas pelos conselheiros auditores da 
Comissão. Os grupos afetados e outras 
partes interessadas podem apresentar 
dados comprovativos.
5. A Comissão transmite ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu um relatório 
anual sobre os resultados da avaliação, os 
dados probatórios recebidos e a resposta 
política da União.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 225 – n.º 1 – alíneas a) a d)

Texto da Comissão Alteração

(27) No artigo 225.º, são suprimidas as 
alíneas a) a d);

(27) No artigo 225.º, são suprimidas as 
alíneas a), c) e d);

Justificação

O mercado do leite ainda exige acompanhamento, pelo que os requisitos de apresentação de 
relatórios não devem ser suprimidos neste setor.

Alteração 15

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 225 – n.º 1 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

(27-A) O artigo 225.º, alínea b), passa a 
ter a seguinte redação:

b) Até 30 de junho de 2014 e também 
até 31 de dezembro de 2018, um relatório 
no que diz respeito à evolução da situação 
do mercado no setor do leite e dos produtos 
lácteos, nomeadamente no que respeita à 
aplicação dos artigos 148.º a 151.º, do 
artigo 152.º, n.º 3, e do artigo 157.º, n.º 3, 
que avalie, em especial, os efeitos nos 
produtores de leite e na produção de leite 
em regiões desfavorecidas em articulação 
com o objetivo geral de manter a produção 
nessas regiões e que abranja os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 
participar em acordos de produção 
conjunta, acompanhado de eventuais 
propostas adequadas;

b) De quatro em quatro anos, e pela 
primeira vez até 30 de junho de 2022, um 
relatório no que diz respeito à evolução da 
situação do mercado no setor do leite e dos 
produtos lácteos, nomeadamente no que 
respeita à aplicação dos artigos 148.º a 
151.º, do artigo 152.º, n.º 3, e do artigo 
157.º, n.º 3, que avalie, em especial, os 
efeitos nos produtores de leite e na 
produção de leite em regiões 
desfavorecidas em articulação com o 
objetivo geral de manter a produção nessas 
regiões e que abranja os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 
participar em acordos de produção 
conjunta, acompanhado de eventuais 
propostas adequadas;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificação

O mercado do leite ainda exige acompanhamento, pelo que os requisitos de apresentação de 
relatórios devem ser atualizados neste setor.
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