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Alteração 48
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho15 prevê a possibilidade de a 
União realizar, no mercado interno e em 
países terceiros, ações de informação e de 
promoção dos produtos agrícolas e seu 
modo de produção, assim como de 
determinados produtos alimentares à base 
de produtos agrícolas.

(1) O Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho15 prevê a possibilidade de a 
União realizar, no mercado interno e em 
países terceiros, ações de informação e de 
promoção dos produtos agrícolas e seu 
modo de produção, assim como de 
determinados produtos alimentares à base 
de produtos agrícolas com origem na UE.

__________________ __________________
15 Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2007, 
relativo a ações de informação e promoção 
a favor dos produtos agrícolas no mercado 
interno e nos países terceiros (JO L 3 de 
5.1.2008, p. 1).

15 Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2007, 
relativo a ações de informação e promoção 
a favor dos produtos agrícolas no mercado 
interno e nos países terceiros (JO L 3 de 
5.1.2008, p. 1).

Or. it

Alteração 49
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho15 prevê a possibilidade de a 
União realizar, no mercado interno e em 
países terceiros, ações de informação e de 
promoção dos produtos agrícolas e seu 
modo de produção, assim como de 
determinados produtos alimentares à base 
de produtos agrícolas.

(1) O Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho15 prevê a possibilidade de a 
União realizar, no mercado interno e em 
países terceiros, ações de informação e de 
promoção dos produtos agrícolas e seu 
modo de produção, assim como de 
produtos transformados à base de produtos 
agrícolas.

__________________ __________________
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15 Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2007, 
relativo a ações de informação e promoção 
a favor dos produtos agrícolas no mercado 
interno e nos países terceiros (JO L 3 de 
5.1.2008, p. 1).

15 Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2007, 
relativo a ações de informação e promoção 
a favor dos produtos agrícolas no mercado 
interno e nos países terceiros (JO L 3 de 
5.1.2008, p. 1).

Or. en

Alteração 50
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho15, prevê a possibilidade de a 
União realizar, no mercado interno e em 
países terceiros, ações de informação e de 
promoção dos produtos agrícolas e seu 
modo de produção, assim como de 
determinados produtos alimentares à base 
de produtos agrícolas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

__________________
15 Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2007, 
relativo a ações de informação e promoção 
a favor dos produtos agrícolas no mercado 
interno e nos países terceiros (JO L 3 de 
5.1.2008, p. 1).

Or. es

Alteração 51
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Essas ações têm por objetivo reforçar a 
competitividade da agricultura europeia, 
quer no mercado interno quer nos países 
terceiros, aumentando o nível de 
conhecimento dos consumidores sobre o 
mérito dos produtos agrícolas e dos 
produtos alimentares à base produtos 
agrícolas da União, desenvolvendo os 
mercados atuais e abrindo novos mercados. 
As ações realizadas pela União 
complementam e reforçam as levadas a 
efeito pelos Estados-Membros.

(2) Essas ações têm por objetivo reforçar a 
competitividade da agricultura europeia e 
contribuir para a obtenção de uma maior 
rentabilidade dos produtos, para o 
estabelecimento de uma maior equidade 
competitiva, quer no mercado interno quer 
nos países terceiros, para o aumento do
nível de conhecimento dos consumidores 
sobre o mérito dos produtos agrícolas e dos 
produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas da União, desenvolvendo os 
mercados atuais e abrindo novos mercados. 
As ações realizadas pela União 
complementam e reforçam as levadas a 
efeito pelos Estados-Membros, 
assegurando sempre a igualdade de 
acesso a todos os Estados-Membros e 
promovendo uma descriminação positiva 
para com as Regiões Ultraperiféricas,
como previsto no artigo 349.º do TFUE.

Or. pt

Alteração 52
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Essas ações têm por objetivo reforçar a 
competitividade da agricultura europeia, 
quer no mercado interno quer nos países 
terceiros, aumentando o nível de 
conhecimento dos consumidores sobre o 
mérito dos produtos agrícolas e dos 
produtos alimentares à base produtos 
agrícolas da União, desenvolvendo os 
mercados atuais e abrindo novos mercados. 
As ações realizadas pela União 
complementam e reforçam as levadas a 
efeito pelos Estados-Membros.

(2) Essas ações têm por objetivo reforçar a 
competitividade da agricultura europeia, 
quer no mercado interno quer nos países 
terceiros, aumentando o nível de 
conhecimento dos consumidores sobre o 
mérito dos produtos agrícolas e dos 
produtos alimentares à base produtos 
agrícolas da União, desenvolvendo os 
mercados atuais e abrindo novos mercados. 
As ações realizadas pela União 
complementam e reforçam as levadas a 
efeito pelos Estados-Membros. As 
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referidas ações não devem impedir ou 
prejudicar os regimes nacionais de 
qualidade existentes nos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As ações europeias de promoção não devem pôr em causa quaisquer mensagens positivas 
veiculadas através dos regimes nacionais de qualidade.  Os regimes nacionais e europeus 
devem ser mutuamente compatíveis quando aplicados em simultâneo.

Alteração 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Essas ações têm por objetivo reforçar a 
competitividade da agricultura europeia, 
quer no mercado interno quer nos países 
terceiros, aumentando o nível de 
conhecimento dos consumidores sobre o 
mérito dos produtos agrícolas e dos 
produtos alimentares à base produtos 
agrícolas da União, desenvolvendo os 
mercados atuais e abrindo novos mercados. 
As ações realizadas pela União 
complementam e reforçam as levadas a 
efeito pelos Estados-Membros.

(2) Essas ações têm por objetivo reforçar a 
competitividade da agricultura europeia e 
das suas quotas de mercado, quer no 
mercado interno quer nos países terceiros, 
aumentando o nível de conhecimento dos 
consumidores sobre o mérito dos produtos 
agrícolas e dos produtos alimentares à base 
produtos agrícolas da União, 
desenvolvendo os mercados atuais e 
abrindo novos mercados. As ações 
realizadas pela União complementam e 
reforçam as levadas a efeito pelos 
Estados-Membros.

Or. pl

Justificação

A globalização dos mercados está a forçar os produtores agroalimentares europeus não 
apenas a darem resposta à necessidade de competir nos mercados fora da UE, mas também a 
lutarem por uma posição no mercado da UE. Por conseguinte, é necessário alargar o âmbito 
das ações de promoção de modo a incluírem o mercado interno da UE. 
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Alteração 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para além das informações relativas 
às caraterísticas intrínsecas dos produtos 
agrícolas e alimentares, as ações elegíveis 
não devem excluir a comunicação de 
mensagens que visem a satisfação dos 
consumidores, tais como aquelas que 
enfatizam a nutrição, o paladar, a 
tradição e a cultura, nomeadamente em 
países terceiros.

Or. en

Justificação

Os valores nutricionais, o paladar, a tradição e a cultura são elementos fundamentais dos 
produtos agrícolas e alimentares da União, que merecem ser destacados nos programas de 
promoção em todo o mundo.

Alteração 55
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Estas políticas de informação e 
promoção não se reduzem simplesmente 
ao restaurar da confiança dos 
consumidores após situações de crise, mas 
estendem-se à obtenção de uma maior 
rentabilidade dos produtos, ao aumento 
do emprego, ao estabelecimento de uma 
maior equidade competitiva nos mercados 
externos e à prestação de mais e melhor 
informação ao consumidor.
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Or. pt

Alteração 56
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No respeito das normas de 
concorrência, as ações direcionadas para 
o mercado interno devem limitar-se a 
ações de informação sobre as 
especificidades dos modos de produção 
agrícola da UE, os regimes europeus de 
qualidade estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho16 ou outros temas 
de interesse para a União.

Suprimido

__________________
16 Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. pt

Alteração 57
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No respeito das normas de 
concorrência, as ações direcionadas para 
o mercado interno devem limitar-se a 
ações de informação sobre as 
especificidades dos modos de produção 

Suprimido
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agrícola da UE, os regimes europeus de 
qualidade estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho16 ou outros temas 
de interesse para a União.

__________________
16 Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. it

Justificação

Em conformidade com o presente regulamento, não deveria ser efetuada uma distinção entre 
as ações no mercado interno e as ações no mercado externo, já que em alguns 
Estados-Membros ainda são necessárias algumas ações de promoção. As ações de 
informação e de promoção não afetam mais a livre concorrência entre as empresas europeias 
do que as outras formas de apoio previstas pela legislação da UE em matéria de empresas 
agrícolas. A promoção deve ser admissível no mercado interno.

Alteração 58
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No respeito das normas de 
concorrência, as ações direcionadas para 
o mercado interno devem limitar-se a 
ações de informação sobre as 
especificidades dos modos de produção 
agrícola da UE, os regimes europeus de 
qualidade estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho16 ou outros temas 
de interesse para a União.

Suprimido

__________________
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16 Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. pt

Alteração 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No respeito das normas de 
concorrência, as ações direcionadas para o 
mercado interno devem limitar-se a ações 
de informação sobre as especificidades dos 
modos de produção agrícola da UE, os 
regimes europeus de qualidade 
estabelecidos pelo Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho16 ou outros temas de interesse 
para a União.

(4) No respeito das normas de 
concorrência, as ações direcionadas para o 
mercado interno devem incluir ações de 
promoção e de informação sobre as 
especificidades dos modos de produção 
agrícola da UE ou temas de interesse para 
a União, tais como os regimes europeus de 
qualidade estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho16 .

__________________ __________________
16 Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

16 Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. pl

Justificação

A globalização dos mercados agrícolas, incluindo do mercado da UE, é um processo em 
curso e devemos esperar que atinja dimensões ainda maiores, especialmente com as 
negociações antecipadas da Parceria Transatlântica de Comércio e de Investimento. Por 
essa razão, é preciso garantir que os produtores agroalimentares europeus têm à disposição 
os recursos de que necessitam para promover os seus produtos no mercado interno da UE.
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Alteração 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No respeito das normas de 
concorrência, as ações direcionadas para o 
mercado interno devem limitar-se a ações 
de informação sobre as especificidades dos 
modos de produção agrícola da UE, os 
regimes europeus de qualidade 
estabelecidos pelo Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho16 ou outros temas de interesse 
para a União.

(4) No respeito das normas de 
concorrência, as ações direcionadas para o 
mercado interno devem limitar-se a ações 
de informação sobre as especificidades dos 
modos de produção agrícola da UE ou 
sobre temas de interesse para a União, 
tais como os regimes europeus de 
qualidade estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho16, bem como os 
regimes nacionais de qualidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios.

__________________ __________________
16 Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

16 Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. en

Alteração 61
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Tendo em conta que uma das forças 
da União na produção alimentar reside 
na diversidade e especificidade dos seus 
produtos, ligadas às diferentes zonas 
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geográficas e a diferentes modos de fazer 
tradicionais, proporcionando sabores 
únicos, com a variedade e a autenticidade 
que os consumidores procuram cada vez 
mais, tanto na UE, como fora dela.

Or. pt

Alteração 62
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) É indicado conceder uma ajuda 
suplementar à biodiversidade naqueles
setores agrícolas que correm atualmente o
risco de extinção, tendo em conta que a 
forma mais eficaz de os proteger consiste 
em aumentar a sua procura.

Or. it

Alteração 63
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União exporta principalmente 
produtos agrícolas acabados, 
designadamente produtos agrícolas não 
incluídos no anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(«Tratado»). É, portanto, conveniente abrir
o regime de informação e promoção a 
determinados produtos alimentares à base 
de produtos agrícolas, em coerência com 
os outros regimes da política agrícola 
comum («PAC»), como os regimes 

(6) A União exporta principalmente 
produtos agrícolas acabados, 
designadamente produtos agrícolas não 
incluídos no anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(«Tratado»). É, portanto, conveniente 
aplicar o regime de informação e 
promoção ao anexo I e abri-lo a novos 
produtos alimentares transformados que 
não estejam incluídos no âmbito de 
aplicação do anexo I do Tratado. Os 



AM\1019268PT.doc 13/153 PE529.733v01-00

PT

europeus de qualidade, que estabelecem já 
dispositivos abertos a esses produtos.

referidos produtos alimentares devem 
estar em coerência com os outros regimes 
da política agrícola comum («PAC»), 
como os regimes europeus de qualidade ou 
os regimes nacionais de qualidade, que 
estabelecem já dispositivos abertos a esses 
produtos.

Or. en

Justificação

Um dos objetivos da proposta é fazer com que as ações de informação no mercado interno 
sensibilizem os consumidores relativamente aos elevados padrões de qualidade, à segurança, 
aos aspetos sanitários e de bem-estar animal da produção europeia de produtos agrícolas e 
alimentares.  De modo a cumprir este objetivo, acrescentar valor e salientar a diversidade 
dos produtos agrícolas europeus, os temas referidos no artigo 2.º, alínea b), e no artigo 3.º 
também devem incluir ações para os regimes nacionais de qualidade, como acontece nos 
termos da legislação existente.

Alteração 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União exporta principalmente 
produtos agrícolas acabados, 
designadamente produtos agrícolas não 
incluídos no anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(«Tratado»). É, portanto, conveniente abrir 
o regime de informação e promoção a 
determinados produtos alimentares à base 
de produtos agrícolas, em coerência com os 
outros regimes da política agrícola comum 
(«PAC»), como os regimes europeus de 
qualidade, que estabelecem já dispositivos 
abertos a esses produtos.

(6) A União exporta principalmente 
produtos agrícolas acabados, 
designadamente produtos agrícolas não 
incluídos no anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(«Tratado»). É, portanto, conveniente abrir 
o regime de informação e promoção a 
determinados produtos alimentares à base 
de produtos agrícolas, em coerência com os 
outros regimes da política agrícola comum 
(«PAC»), como os regimes europeus de 
qualidade, que estabelecem já dispositivos 
abertos a esses produtos, dado que os 
regimes da PAC permitem libertar e 
concretizar o potencial do setor agrícola e 
agroalimentar da Europa.
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Or. ro

Alteração 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União exporta principalmente 
produtos agrícolas acabados, 
designadamente produtos agrícolas não 
incluídos no anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(«Tratado»). É, portanto, conveniente abrir 
o regime de informação e promoção a 
determinados produtos alimentares à base 
de produtos agrícolas, em coerência com 
os outros regimes da política agrícola 
comum («PAC»), como os regimes 
europeus de qualidade, que estabelecem já 
dispositivos abertos a esses produtos.

(6) A União exporta principalmente 
produtos agrícolas acabados, 
designadamente produtos agrícolas não 
incluídos no anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(«Tratado»). É, portanto, conveniente abrir 
o regime de informação e promoção a 
determinados produtos agrícolas e géneros 
alimentícios, em coerência com os outros 
regimes da política agrícola comum 
(«PAC»), como os regimes europeus de 
qualidade, que estabelecem já dispositivos 
abertos a esses produtos.

Or. fr

Justificação

A fim de abranger a totalidade do âmbito de aplicação dos produtos com denominação de 
origem protegida (DOP), indicação geográfica protegida (IGP), especialidade tradicional 
garantida (ETG) e biológicos a que se referem os Regulamentos (UE) n.º 1151/2012 e (CE) 
n.º 834/2007.

Alteração 66
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A informação e a promoção dos 
vinhos da União é uma das medidas 
emblemáticas dos programas de ajuda do 
setor vitícola previstos pela PAC. É, por 
conseguinte, conveniente limitar a 
admissibilidade do vinho às ações de 
informação e de promoção previstas pelo 
presente regime aos casos em que o vinho 
é associado a outro produto agrícola ou 
alimentar.

Suprimido

Or. fi

Justificação

Devido ao grave impacto das bebidas alcoólicas na saúde pública, a UE não deve apoiar a 
sua promoção.

Alteração 67
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A informação e a promoção dos 
vinhos da União é uma das medidas 
emblemáticas dos programas de ajuda do 
setor vitícola previstos pela PAC. É, por 
conseguinte, conveniente limitar a 
admissibilidade do vinho às ações de 
informação e de promoção previstas pelo 
presente regime aos casos em que o vinho 
é associado a outro produto agrícola ou 
alimentar.

Suprimido

Or. en

Justificação

A UE não deve financiar a promoção do álcool, o que seria incoerente com as atividades da 
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UE em matéria de prevenção do consumo de álcool e contrariaria as ações de várias outras 
políticas prosseguidas pela UE, por exemplo, a política europeia de saúde pública, a 
estratégia europeia em matéria de álcool e os compromissos da UE relativos às atividades da 
OMS (estratégia global da OMS em matéria de álcool).

Alteração 68
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se 
atingir o objetivo de 75 % das despesas 
estimadas, devem estabelecer-se condições 
que incentivem a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. Devem 
estabelecer-se condições que incentivem a 
realização de mais ações de informação e 
de promoção em favor dos produtos 
agrícolas da União naqueles países, 
nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

Or. pt

Alteração 69
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
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crescimento importante. A fim de se 
atingir o objetivo de 75 % das despesas 
estimadas, devem estabelecer-se condições 
que incentivem a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

crescimento importante. Devem portanto 
estabelecer-se condições que incentivem a 
realização de mais ações de informação e 
de promoção em favor dos produtos 
agrícolas da União naqueles países, 
nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

Or. pt

Alteração 70
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se 
atingir o objetivo de 75 % das despesas 
estimadas, devem estabelecer-se condições 
que incentivem a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. Devem 
estabelecer-se condições específicas que 
incentivem a realização de mais ações de 
informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

Or. it

Alteração 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se 
atingir o objetivo de 75 % das despesas 
estimadas, devem estabelecer-se condições 
que incentivem a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. Devem 
estabelecer-se condições específicas que 
incentivem a realização de mais ações de 
informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

Or. it

Alteração 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se 
atingir o objetivo de 75 % das despesas 
estimadas, devem estabelecer-se condições 
que incentivem a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. Por conseguinte, 
devem estabelecer-se condições específicas 
que incentivem a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

Or. en
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Justificação

Deve ser mantido um equilíbrio entre as operações. A fim de realizar um mercado europeu 
operacional e eficiente, são necessárias ações de informação que apoiem o desenvolvimento, 
pelo que os programas de países terceiros não devem ser prioritários face aos programas dos 
mercados internos.

Alteração 73
George Lyon, James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se 
atingir o objetivo de 75 % das despesas 
estimadas, devem estabelecer-se condições 
que incentivem a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. Por conseguinte, 
para incentivar a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, pelo menos 75 % do orçamento 
consagrado às ações de informação e 
promoção será afetado às ações que 
ocorrem em países terceiros.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o grande número de acordos comerciais da UE, existe um enorme potencial 
para as exportações agrícolas da UE nos mercados e nas economias dos países terceiros em 
desenvolvimento. O objetivo deve passar por trazer rendimento adicional à UE, em vez de 
redistribuir o rendimento dentro da União. Ao definirmos os países terceiros como alvo 
específico das ações de promoção, podemos incentivar as exportações e fomentar o 
crescimento económico e o emprego. Por conseguinte, faremos aumentar o rendimento que 
entra na UE.

Alteração 74
James Nicholson
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se atingir 
o objetivo de 75 % das despesas estimadas, 
devem estabelecer-se condições que 
incentivem a realização de mais ações de 
informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se atingir 
o objetivo de 85 % das despesas estimadas, 
devem estabelecer-se condições específicas 
que incentivem a realização de mais ações 
de informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

Or. en

Justificação

É óbvio que o potencial de crescimento mais elevado reside nos mercados externos. Com um 
orçamento que atinge os 200 milhões de euros, temos margem para manter os atuais níveis 
internos de promoção e informação, que são aceitáveis, e aumentar a nossa despesa externa 
para, no mínimo, 85 %.

Alteração 75
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se atingir 

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se atingir 
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o objetivo de 75 % das despesas estimadas, 
devem estabelecer-se condições que 
incentivem a realização de mais ações de 
informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

gradualmente, com o horizonte de 2020, o 
objetivo de 70 % das despesas estimadas, 
devem estabelecer-se condições que 
incentivem a realização de mais ações de 
informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

Or. es

Alteração 76
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se atingir 
o objetivo de 75 % das despesas estimadas, 
devem estabelecer-se condições que 
incentivem a realização de mais ações de 
informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

(8) No período 2001-2011, só 30 % do 
orçamento consagrado às ações de 
informação e de promoção ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 teve por alvo 
mercados de países terceiros, apesar de 
estes mercados oferecerem um potencial de 
crescimento importante. A fim de se atingir 
o objetivo de 50 % das despesas estimadas, 
devem estabelecer-se condições que 
incentivem a realização de mais ações de 
informação e de promoção em favor dos 
produtos agrícolas da União naqueles 
países, nomeadamente o reforço do apoio 
financeiro para esse efeito.

Or. pl

Justificação

A promoção dos produtos europeus é igualmente vital, tanto no mercado da UE como nos 
países terceiros. As estatísticas mostram que apenas uma pequena minoria dos Europeus 
reconhece os logótipos dos produtos que beneficiam de uma designação de origem protegida 
ou de uma indicação geográfica protegida. Devemos ter em mente que as empresas que 
utilizam estes logótipos são frequentemente pequenas empresas, ou até mesmo 
microempresas, com recursos muito limitados para promoverem e fornecerem informações 
sobre os seus produtos.
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Alteração 77
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A Comissão deve procurar financiar 
os programas de promoção dos 
Estados-Membros em função da 
percentagem de produção agrícola de um 
dado Estado-Membro face à produção 
agrícola total de toda a UE.

Or. en

Alteração 78
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No intuito de assegurar o impacto das 
ações de informação e de promoção 
realizadas, devem estas estar inseridas em 
programas. Até à data, tais programas eram 
propostos por organizações profissionais 
ou interprofissionais; para aumentar o 
número e a qualidade das ações propostas, 
é conveniente alargar o universo dos 
beneficiários às organizações de 
produtores. Além disso, a Comissão deve 
ser habilitada a completar os programas 
mediante ações de sua própria iniciativa, 
no intuito, entre outros, de contribuir para a 
abertura de novos mercados.

(9) No intuito de assegurar o impacto das 
ações de informação e de promoção 
realizadas, devem estas estar inseridas em 
programas. Até à data, tais programas eram 
propostos por organizações profissionais 
ou interprofissionais; para aumentar o 
número e a qualidade das ações propostas, 
é conveniente alargar o universo dos 
beneficiários às organizações de 
produtores, contando igualmente com a 
consulta aos Estados-Membros. Além 
disso, a Comissão deve ser habilitada a 
completar os programas mediante ações de 
sua própria iniciativa, no intuito, entre 
outros, de contribuir para a abertura de 
novos mercados.

Or. pt



AM\1019268PT.doc 23/153 PE529.733v01-00

PT

Alteração 79
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No intuito de assegurar o impacto das 
ações de informação e de promoção 
realizadas, devem estas estar inseridas em 
programas. Até à data, tais programas eram 
propostos por organizações profissionais 
ou interprofissionais; para aumentar o 
número e a qualidade das ações propostas, 
é conveniente alargar o universo dos 
beneficiários às organizações de 
produtores. Além disso, a Comissão deve 
ser habilitada a completar os programas 
mediante ações de sua própria iniciativa, 
no intuito, entre outros, de contribuir para a 
abertura de novos mercados.

(9) No intuito de assegurar o impacto das 
ações de informação e de promoção 
realizadas, devem estas estar inseridas em 
programas. Até à data, tais programas eram 
propostos por organizações profissionais 
ou interprofissionais; para aumentar o 
número e a qualidade das ações propostas, 
é conveniente alargar o universo dos 
beneficiários às organizações de
produtores, incluindo cooperativas e as 
pequenas e médias empresas. Além disso, 
a Comissão deve ser habilitada a completar 
os programas mediante ações de sua 
própria iniciativa, no intuito, entre outros, 
de contribuir para a abertura de novos 
mercados.

Or. pt

Alteração 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No intuito de assegurar o impacto das 
ações de informação e de promoção 
realizadas, devem estas estar inseridas em 
programas. Até à data, tais programas eram 
propostos por organizações profissionais 
ou interprofissionais; para aumentar o 
número e a qualidade das ações propostas, 
é conveniente alargar o universo dos 
beneficiários às organizações de 

(9) No intuito de assegurar o impacto das 
ações de informação e de promoção 
realizadas, devem estas estar inseridas em 
programas. Até à data, tais programas eram 
propostos por organizações profissionais 
ou interprofissionais representando os 
setores interessados; para aumentar o 
número e a qualidade das ações propostas, 
é conveniente alargar o universo dos 
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produtores. Além disso, a Comissão deve 
ser habilitada a completar os programas 
mediante ações de sua própria iniciativa, 
no intuito, entre outros, de contribuir para a 
abertura de novos mercados.

beneficiários às organizações de 
produtores. Além disso, a Comissão deve 
ser habilitada a completar os programas 
mediante ações de sua própria iniciativa, 
no intuito, entre outros, de contribuir para a 
abertura de novos mercados.

Or. it

Alteração 81
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As ações de informação e de 
promoção cofinanciadas pela União devem 
ter dimensão europeia. Para o efeito – e 
para evitar uma dispersão de meios e 
aumentar a visibilidade da Europa através 
das ações em favor dos produtos agrícolas 
–, é necessário estabelecer um programa de 
trabalho em que se definam as prioridades 
estratégicas das ações em termos de 
populações, produtos, temas ou mercados-
alvo, assim como as caraterísticas das 
mensagens de informação e de promoção. 
A Comissão deverá ter em conta, 
nomeadamente, o lugar predominante das 
pequenas e médias empresas no setor 
agroalimentar, dos setores que beneficiam 
das medidas excecionais previstas nos 
artigos 154.º, 155.º e 156.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/20… [do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de…, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «COM única») (COM(2011) 
626)], e dos acordos de comércio livre 
celebrados no quadro da política comercial 
da União Europeia para as ações que visam 
países terceiros.

(10) As ações de informação e de 
promoção cofinanciadas pela União devem 
ter dimensão europeia e dar a mesma 
atenção ao mercado interno e externo, 
reconhecendo igualmente a importância, 
no plano interno, dos níveis local e 
regional, e no plano externo, dos 
mercados mundiais em expansão. Para o 
efeito – e para evitar uma dispersão de 
meios e aumentar a visibilidade da Europa 
através das ações em favor dos produtos 
agrícolas –, é necessário estabelecer um 
programa de trabalho em que se definam as 
prioridades estratégicas das ações em 
termos de populações, produtos, temas ou 
mercados-alvo, assim como as 
caraterísticas das mensagens de informação 
e de promoção. A Comissão deverá ter em 
conta, nomeadamente, os interesses 
estratégicos nacionais, o lugar 
predominante das pequenas e médias 
empresas no setor agroalimentar, dos 
setores que beneficiam das medidas 
excecionais previstas nos artigos 154.º, 
155.º e 156.º do Regulamento (UE) n.º 
XXX/20… [do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de…, que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos agrícolas (Regulamento «COM 
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única») (COM(2011) 626)], e dos acordos 
de comércio livre celebrados no quadro da 
política comercial da União Europeia para 
as ações que visam países terceiros e os 
seus impactos previstos nas economias 
locais e regionais.

Or. pt

Alteração 82
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As ações de informação e de 
promoção cofinanciadas pela União devem 
ter dimensão europeia. Para o efeito – e 
para evitar uma dispersão de meios e 
aumentar a visibilidade da Europa através 
das ações em favor dos produtos agrícolas 
–, é necessário estabelecer um programa de 
trabalho em que se definam as prioridades 
estratégicas das ações em termos de 
populações, produtos, temas ou mercados-
alvo, assim como as caraterísticas das 
mensagens de informação e de promoção. 
A Comissão deverá ter em conta, 
nomeadamente, o lugar predominante das 
pequenas e médias empresas no setor 
agroalimentar, dos setores que beneficiam 
das medidas excecionais previstas nos 
artigos 154.º, 155.º e 156.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/20… [do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de…, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «COM única») (COM(2011) 
626)], e dos acordos de comércio livre 
celebrados no quadro da política comercial 
da União Europeia para as ações que visam 
países terceiros.

(10) As ações de informação e de 
promoção cofinanciadas pela União devem 
ter dimensão europeia. Para o efeito – e 
para evitar uma dispersão de meios e 
aumentar a visibilidade da Europa através 
das ações em favor dos produtos agrícolas 
–, é necessário estabelecer um programa de 
trabalho em que se definam as prioridades 
estratégicas das ações em termos de 
populações, produtos, temas ou mercados-
alvo, assim como as caraterísticas das 
mensagens de informação e de promoção. 
A Comissão deverá ter em conta, 
nomeadamente, o lugar predominante das 
pequenas e médias empresas no setor 
agroalimentar, dos setores que beneficiam 
das medidas excecionais previstas nos 
artigos 154.º, 155.º e 156.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/20… [do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de…, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «COM única») (COM(2011) 
626)], e dos acordos de comércio livre 
celebrados no quadro da política comercial 
da União Europeia para as ações que visam 
países terceiros. Este programa deve ser 
complementar e garantir a coerência com 
outras ações realizadas pelos 
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Estados-Membros e pelos operadores. As 
pequenas e médias empresas do setor 
agroalimentar, assim como as 
cooperativas, devem ser prioritárias e 
beneficiar de uma taxa de 
cofinanciamento mais elevada por parte 
da Comissão.

Or. pt

Alteração 83
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As ações de informação e de 
promoção cofinanciadas pela União devem 
ter dimensão europeia. Para o efeito – e 
para evitar uma dispersão de meios e 
aumentar a visibilidade da Europa através 
das ações em favor dos produtos agrícolas
–, é necessário estabelecer um programa de 
trabalho em que se definam as prioridades 
estratégicas das ações em termos de 
populações, produtos, temas ou mercados-
alvo, assim como as caraterísticas das 
mensagens de informação e de promoção. 
A Comissão deverá ter em conta, 
nomeadamente, o lugar predominante das 
pequenas e médias empresas no setor 
agroalimentar, dos setores que beneficiam 
das medidas excecionais previstas nos 
artigos 154.º, 155.º e 156.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/20… [do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de…, 
que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «COM única») 
(COM(2011) 626)], e dos acordos de 
comércio livre celebrados no quadro da 
política comercial da União Europeia para 
as ações que visam países terceiros.

(10) As ações de informação e de 
promoção cofinanciadas pela União devem 
ter dimensão europeia. Para o efeito – e 
para evitar uma dispersão de meios e 
aumentar a visibilidade da produção 
agrícola europeia –, é necessário 
estabelecer um programa de trabalho em 
que se definam as prioridades estratégicas 
das ações em termos de populações, 
produtos, temas ou mercados-alvo, assim 
como as caraterísticas das mensagens de 
informação e de promoção. A Comissão 
deverá ter em conta, nomeadamente, o 
lugar predominante das microempresas e 
das pequenas e médias empresas no setor 
agroalimentar, dos setores que beneficiam 
das medidas excecionais previstas nos 
artigos 154.º, 155.º e 156.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/20… [do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de…, 
que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «COM única») 
(COM(2011) 626)], e dos acordos de 
comércio livre celebrados no quadro da 
política comercial da União Europeia para 
as ações que visam países terceiros.
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Or. en

Justificação

As microempresas constituem uma parte significativa do setor agroalimentar e, como tal, há 
que dar prioridade às organizações proponentes que se esforçam por integrar as 
microempresas que têm poucos recursos em ações de informação e promoção.

Alteração 84
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As ações de informação e de 
promoção cofinanciadas pela União devem 
ter dimensão europeia. Para o efeito – e 
para evitar uma dispersão de meios e 
aumentar a visibilidade da Europa através 
das ações em favor dos produtos agrícolas
–, é necessário estabelecer um programa de 
trabalho em que se definam as prioridades 
estratégicas das ações em termos de 
populações, produtos, temas ou mercados-
alvo, assim como as caraterísticas das 
mensagens de informação e de promoção. 
A Comissão deverá ter em conta, 
nomeadamente, o lugar predominante das 
pequenas e médias empresas no setor 
agroalimentar, dos setores que beneficiam 
das medidas excecionais previstas nos 
artigos 154.º, 155.º e 156.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/20… [do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de…, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «COM única») 
(COM(2011) 626)], e dos acordos de 
comércio livre celebrados no quadro da 
política comercial da União Europeia para 
as ações que visam países terceiros.

(10) As ações de informação e de 
promoção cofinanciadas pela União devem 
ter dimensão europeia. Para o efeito – e 
para evitar uma dispersão de meios e 
aumentar a visibilidade da Europa através 
das ações em favor dos produtos 
agroalimentares –, é necessário 
estabelecer um programa de trabalho em 
que se definam as prioridades estratégicas 
das ações em termos de populações, 
produtos, temas ou mercados-alvo, assim 
como as caraterísticas das mensagens de 
informação e de promoção. A Comissão 
deverá ter em conta, nomeadamente, o 
lugar predominante das pequenas e médias 
empresas no setor agroalimentar, dos 
setores que beneficiam das medidas 
excecionais previstas nos artigos 154.º, 
155.º e 156.º do Regulamento (UE) n.º 
XXX/20… [do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de…, que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos agrícolas (Regulamento «COM 
única») (COM(2011) 626)], e dos acordos 
de comércio livre celebrados no quadro da 
política comercial da União Europeia para 
as ações que visam países terceiros.

Or. es
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Alteração 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O programa de trabalho elaborado 
pela Comissão deve basear-se nos 
objetivos definidos no presente 
regulamento, que consistem em aumentar 
a quota de mercado dos produtos 
europeus, aumentar a sua competitividade 
e abrir novos mercados, especialmente 
nos setores mais afetados pelos acordos 
comerciais, bem como informar os 
consumidores acerca dos elevados 
padrões de qualidade que a legislação 
europeia exige face aos produtos 
europeus, e fomentar o reconhecimento e 
a sensibilização em relação aos regimes 
europeus de qualidade (IGP, DOP, ETG, 
produção biológica).

Or. en

Alteração 86
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Esta política de informação e 
promoção deve assentar em quatro 
objetivos principais: criar mais valor 
acrescentado europeu no setor alimentar; 
ser mais atraente e segura do seu 
impacto; ter uma gestão mais simples; e 
ter mais sinergias entre os diferentes 
instrumentos de promoção;
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Or. pt

Alteração 87
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Além das ações de informação e de 
promoção, é necessário que a Comissão 
crie e coordene serviços de apoio técnico 
ao nível europeu, que ajudem os 
operadores a participarem nos programas 
cofinanciados, a realizarem campanhas 
eficazes ou a desenvolverem as suas 
atividades de exportação.

(12) Além das ações de informação e de 
promoção, é necessário que a Comissão 
crie e coordene serviços de apoio técnico 
ao nível europeu, que informem os 
operadores sobre o tipo de programas a 
que podem ter acesso e os possam ajudar 
a participar nos programas cofinanciados, a 
realizar campanhas eficazes ou a 
desenvolver as suas atividades de 
exportação.

Or. fr

Alteração 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Além das ações de informação e de 
promoção, é necessário que a Comissão 
crie e coordene serviços de apoio técnico 
ao nível europeu, que ajudem os 
operadores a participarem nos programas 
cofinanciados, a realizarem campanhas 
eficazes ou a desenvolverem as suas 
atividades de exportação.

(12) Além das ações de informação e de 
promoção, é necessário que a Comissão 
crie e coordene serviços de apoio técnico 
ao nível europeu, considerando as 
especificidades de cada país, que ajudem 
os operadores a participarem nos 
programas cofinanciados, a realizarem 
campanhas eficazes ou a desenvolverem as 
suas atividades de exportação. É ainda 
necessário e desejável que a Comissão 
elabore um manual simples e completo 
que ajude os potenciais beneficiários a 
respeitar as regras e os procedimentos 
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associados a esta política;

Or. pt

Alteração 89
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Destaca-se ainda a necessidade de 
conferir um maior orçamento a estas 
políticas e uma maior flexibilidade aos 
programas, por forma a adequá-los às 
condições flutuantes de mercado durante 
a fase de execução. Deve também ser 
reduzido o nível de pormenor exigido 
aquando da apresentação dos programas;

Or. pt

Alteração 90
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As ações de informação e de 
promoção em favor dos produtos agrícolas
cofinanciadas pela União não devem 
orientar-se em função de marcas 
comerciais nem da sua origem. Contudo, a 
menção de marcas ou da origem pode 
funcionar como alavanca no quadro de 
ações de promoção, em particular em 
países terceiros. Convém, portanto, dar 
maior visibilidade às marcas e à origem, 
sob determinadas condições, 
nomeadamente o respeito dos direitos de 
proteção da propriedade industrial, em 

(13) As ações de informação e de 
promoção em favor dos produtos 
agroalimentares cofinanciadas pela União 
não devem orientar-se em função de 
marcas comerciais nem da sua origem. 
Contudo, a menção de marcas ou da 
origem pode funcionar como alavanca no 
quadro de ações de promoção, em 
particular em países terceiros. Convém, 
portanto, dar maior visibilidade às marcas e 
à origem, sob determinadas condições, 
nomeadamente o respeito dos direitos de 
proteção da propriedade industrial, em 



AM\1019268PT.doc 31/153 PE529.733v01-00

PT

justo equilíbrio com o destaque de 
mensagens genéricas sobre as caraterísticas 
intrínsecas dos produtos agrícolas e 
alimentares à base de produtos agrícolas da 
União.

justo equilíbrio com o destaque de 
mensagens genéricas sobre as caraterísticas 
intrínsecas dos produtos agrícolas e 
alimentares à base de produtos agrícolas da 
União.

Or. es

Alteração 91
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A União está empenhada em 
simplificar a regulamentação da PAC, pelo 
que se justifica a aplicação desta 
abordagem também ao regulamento sobre 
as ações de informação e de promoção em 
favor dos produtos agrícolas. Em 
particular, é necessário rever os princípios 
de gestão administrativa dos programas de 
informação e de promoção, no intuito de os 
simplificar e de habilitar a Comissão a 
estabelecer as regras e os procedimentos 
pelos quais se regerão a apresentação e a 
seleção das propostas de programas.

(14) A União está empenhada em 
simplificar a regulamentação da PAC, pelo 
que se justifica a aplicação desta 
abordagem também ao regulamento sobre 
as ações de informação e de promoção em 
favor dos produtos agrícolas. Em 
particular, é necessário rever os princípios 
de gestão administrativa dos programas de 
informação e de promoção, no intuito de os 
simplificar e de habilitar a Comissão a 
estabelecer as regras e os procedimentos 
pelos quais se regerão a apresentação e a 
seleção das propostas de programas, depois 
de considerados os interesses específicos 
dos Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 92
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 
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regra, a União deverá cobrir apenas uma 
parte dos custos das ações, a fim de 
responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Poderão ser financiados pela 
União determinados custos administrativos 
e de pessoal, não ligados à aplicação da 
PAC, mas decorrentes das ações de 
informação e de promoção.

regra, a União Europeia e os 
Estados-Membros deverão cofinanciar
uma parte dos custos das ações, e não 
assumir a integralidade desses custos, a 
fim de responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Nas crises do setor agrícola, 
a taxa de cofinanciamento da União 
deverá, no entanto, ser passível de ser 
aumentada para 100 %. Neste caso, e sem 
aderir aos procedimentos normais, deve 
ser possível adotar rapidamente medidas 
de crise. Poderão ser financiados pela 
União determinados custos administrativos 
e de pessoal, não ligados à aplicação da 
PAC, mas decorrentes das ações de 
informação e de promoção.

Or. de

Alteração 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 
regra, a União deverá cobrir apenas uma 
parte dos custos das ações, a fim de 
responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Poderão ser financiados pela 
União determinados custos administrativos 
e de pessoal, não ligados à aplicação da 
PAC, mas decorrentes das ações de 
informação e de promoção.

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 
regra, a União deverá cobrir apenas uma 
parte dos custos das ações, a fim de 
responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Os Estados-Membros podem 
cobrir parte do custo dos programas.
Poderão ser financiados pela União 
determinados custos administrativos e de 
pessoal, não ligados à aplicação da PAC, 
mas decorrentes das ações de informação e 
de promoção.

Or. pl
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Justificação

Com vista a apoiar totalmente o setor agrícola europeu, é necessário que exista 
financiamento adicional por parte dos Estados-Membros.

Alteração 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 
regra, a União deverá cobrir apenas uma 
parte dos custos das ações, a fim de 
responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Poderão ser financiados pela 
União determinados custos administrativos 
e de pessoal, não ligados à aplicação da 
PAC, mas decorrentes das ações de 
informação e de promoção.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 95
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 
regra, a União deverá cobrir apenas uma 
parte dos custos das ações, a fim de 
responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Poderão ser financiados pela 
União determinados custos administrativos 
e de pessoal, não ligados à aplicação da 

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 
regra, a União deverá cobrir apenas uma 
parte dos custos das ações, a fim de 
responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Poderão ser financiados pela 
União determinados custos administrativos
e de pessoal, não ligados à aplicação da 
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PAC, mas decorrentes das ações de 
informação e de promoção.

PAC, mas decorrentes das ações de 
informação e de promoção. O 
cofinanciamento da União não pode em 
circunstância alguma ultrapassar os 
100 %.

Or. nl

Alteração 96
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 
regra, a União deverá cobrir apenas uma 
parte dos custos das ações, a fim de 
responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Poderão ser financiados pela 
União determinados custos administrativos 
e de pessoal, não ligados à aplicação da 
PAC, mas decorrentes das ações de 
informação e de promoção.

(16) É ainda conveniente definir os 
critérios de financiamento de ações. Em 
regra, a União deverá cobrir apenas uma 
parte dos custos das ações, a fim de 
responsabilizar as organizações 
proponentes e os Estados-Membros 
interessados. Poderão ser financiados pela 
União determinados custos administrativos 
e de pessoal, não ligados à aplicação da 
PAC, mas decorrentes das ações de 
informação e de promoção. Os 
Estados-Membros também poderão 
financiar uma parte dos custos.

Or. pt

Alteração 97
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) É necessário considerar a 
possibilidade de promover a origem dos 
produtos que não estão abrangidos pelas 
denominações de qualidade, destacando 



AM\1019268PT.doc 35/153 PE529.733v01-00

PT

as caraterísticas e qualidades dos mesmos.

Or. pt

Alteração 98
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar a coerência e a eficácia 
das ações previstas pelo presente 
regulamento, assim como a solidez da sua 
gestão e a eficácia na utilização dos 
financiamentos da União, é conveniente 
delegar na Comissão a competência para 
adotar, em conformidade com o disposto 
no artigo 290.º do Tratado, atos relativos às 
condições específicas de visibilidade das 
marcas e à menção da origem dos 
produtos, aos critérios de elegibilidade das 
entidades proponentes, às condições de 
concorrência dos organismos de 
execução, assim como às condições em 
que a própria entidade proponente pode ser 
autorizada a executar partes do programa e 
às condições de admissibilidade aplicáveis 
aos custos das ações de informação e de 
promoção dos programas simples. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusivamente ao 
nível de peritos. Na preparação e 
elaboração dos atos delegados, a Comissão 
deverá assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(18) Para assegurar a coerência e a eficácia 
das ações previstas pelo presente 
regulamento, assim como a solidez da sua 
gestão e a eficácia na utilização dos 
financiamentos da União, é conveniente 
delegar na Comissão a competência para 
adotar, em conformidade com o disposto 
no artigo 290.º do Tratado, atos relativos às 
condições específicas de visibilidade das 
marcas e às condições em que a própria 
entidade proponente pode ser autorizada a 
executar partes do programa. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusivamente ao 
nível de peritos externos. Na preparação e 
elaboração dos atos delegados, a Comissão 
deverá assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en
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Alteração 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar a coerência e a eficácia 
das ações previstas pelo presente 
regulamento, assim como a solidez da sua 
gestão e a eficácia na utilização dos 
financiamentos da União, é conveniente 
delegar na Comissão a competência para 
adotar, em conformidade com o disposto 
no artigo 290.º do Tratado, atos relativos às 
condições específicas de visibilidade das 
marcas e à menção da origem dos 
produtos, aos critérios de elegibilidade das 
entidades proponentes, às condições de 
concorrência dos organismos de execução, 
assim como às condições em que a própria 
entidade proponente pode ser autorizada a 
executar partes do programa e às condições 
de admissibilidade aplicáveis aos custos 
das ações de informação e de promoção 
dos programas simples. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível de 
peritos. Na preparação e elaboração dos 
atos delegados, a Comissão deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(18) Para assegurar a coerência e a eficácia 
das ações previstas pelo presente 
regulamento, assim como a solidez da sua 
gestão e a eficácia na utilização dos 
financiamentos da União, é conveniente 
delegar na Comissão a competência para 
adotar, em conformidade com o disposto 
no artigo 290.º do Tratado, atos relativos às 
condições específicas de visibilidade das 
marcas e à menção da origem dos 
produtos, aos critérios de elegibilidade das 
entidades proponentes, às condições de 
concorrência dos organismos de execução, 
assim como às condições em que a própria 
entidade proponente pode ser autorizada a 
executar partes do programa, aos 
programas de trabalho que definem as 
prioridades estratégicas e às condições de 
admissibilidade aplicáveis aos custos das 
ações de informação e de promoção dos 
programas simples. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível de 
peritos externos. Na preparação e 
elaboração dos atos delegados, a Comissão 
deverá assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 100
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar a coerência e a eficácia 
das ações previstas pelo presente 
regulamento, assim como a solidez da sua 
gestão e a eficácia na utilização dos 
financiamentos da União, é conveniente 
delegar na Comissão a competência para 
adotar, em conformidade com o disposto 
no artigo 290.º do Tratado, atos relativos às 
condições específicas de visibilidade das 
marcas e à menção da origem dos 
produtos, aos critérios de elegibilidade das 
entidades proponentes, às condições de 
concorrência dos organismos de execução, 
assim como às condições em que a própria 
entidade proponente pode ser autorizada a 
executar partes do programa e às condições 
de admissibilidade aplicáveis aos custos 
das ações de informação e de promoção 
dos programas simples. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível de 
peritos. Na preparação e elaboração dos 
atos delegados, a Comissão deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(18) Para assegurar a coerência e a eficácia 
das ações previstas pelo presente 
regulamento, assim como a solidez da sua 
gestão e a eficácia na utilização dos 
financiamentos da União, é conveniente 
delegar na Comissão a competência para 
adotar, em conformidade com o disposto 
no artigo 290.º do Tratado, atos relativos às 
condições específicas de visibilidade das 
marcas e à menção da origem dos 
produtos, aos critérios de elegibilidade das 
entidades proponentes, às condições de 
concorrência dos organismos de execução, 
assim como às condições em que a própria 
entidade proponente pode ser autorizada a 
executar partes do programa e às condições 
de admissibilidade aplicáveis aos custos 
das ações de informação e de promoção 
dos programas simples. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível dos 
Estados-Membros, entre outros, e de 
peritos externos. Na preparação e 
elaboração dos atos delegados, a Comissão 
deverá assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. pt

Alteração 101
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar a coerência e a eficácia 
das ações previstas pelo presente 
regulamento, assim como a solidez da sua 

(18) Para assegurar a coerência e a eficácia 
das ações previstas pelo presente 
regulamento, assim como a solidez da sua 
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gestão e a eficácia na utilização dos 
financiamentos da União, é conveniente 
delegar na Comissão a competência para
adotar, em conformidade com o disposto 
no artigo 290.º do Tratado, atos relativos às 
condições específicas de visibilidade das 
marcas e à menção da origem dos 
produtos, aos critérios de elegibilidade das 
entidades proponentes, às condições de 
concorrência dos organismos de execução, 
assim como às condições em que a própria 
entidade proponente pode ser autorizada a 
executar partes do programa e às condições 
de admissibilidade aplicáveis aos custos 
das ações de informação e de promoção 
dos programas simples. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível de 
peritos. Na preparação e elaboração dos 
atos delegados, a Comissão deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

gestão e a eficácia na utilização dos 
financiamentos da União, é conveniente 
delegar na Comissão a competência para 
adotar, em conformidade com o disposto 
no artigo 290.º do Tratado, atos relativos às 
condições específicas de visibilidade das 
marcas e à menção da origem dos 
produtos, aos critérios de elegibilidade das 
entidades proponentes, às condições de 
concorrência dos organismos de execução, 
assim como às condições em que a própria 
entidade proponente pode ser autorizada a 
executar partes do programa e às condições 
de admissibilidade aplicáveis aos custos 
das ações de informação e de promoção 
dos programas simples. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível de 
peritos externos e dos Estados-Membros. 
Na preparação e elaboração dos atos 
delegados, a Comissão deverá assegurar a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 102
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para facilitar a transição do regime 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 3/2008 para o estabelecido pelo 
presente regulamento, deve ser delegada 
na Comissão a competência para adotar, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, atos que estabeleçam as 
pertinentes disposições transitórias.

(19) Para facilitar a transição do regime 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 3/2008 para o estabelecido pelo 
presente regulamento, devem ser
conferidos à Comissão poderes de 
execução para estabelecer as pertinentes 
disposições transitórias.

Or. en
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Alteração 103
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas à 
Comissão competências para a adoção de 
atos de execução relativos ao programa de 
trabalho em que se fixem as prioridades 
estratégicas, a seleção dos programas 
simples, as condições de execução, o 
acompanhamento e o controlo dos 
programas simples, as regras aplicáveis à 
celebração de contratos relativos à 
execução dos programas simples 
selecionados nos termos do presente 
regulamento, assim como o quadro comum 
para a avaliação do impacto dos 
programas. Essas competências deverão ser 
exercidas em conformidade com o disposto 
no Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho17.

(20) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas à 
Comissão competências para a adoção de 
atos de execução relativos ao programa de 
trabalho em que se fixem as prioridades 
estratégicas, a seleção dos programas 
simples, as condições de execução, o 
acompanhamento e o controlo dos 
programas simples, as regras aplicáveis à 
celebração de contratos relativos à 
execução dos programas simples 
selecionados nos termos do presente 
regulamento, as condições específicas de 
menção da origem dos produtos, os 
critérios para determinar a elegibilidade 
das entidades proponentes, as condições 
de concorrência dos organismos de 
execução, as condições específicas de 
admissibilidade aplicáveis aos custos das 
ações de informação e promoção dos 
programas, assim como o quadro comum 
para a avaliação do impacto dos 
programas. Essas competências deverão ser 
exercidas em conformidade com o disposto 
no Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho17.

__________________ __________________
17 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

17 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Or. en

Alteração 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas à 
Comissão competências para a adoção de 
atos de execução relativos ao programa de 
trabalho em que se fixem as prioridades 
estratégicas, a seleção dos programas 
simples, as condições de execução, o
acompanhamento e o controlo dos 
programas simples, as regras aplicáveis à 
celebração de contratos relativos à 
execução dos programas simples 
selecionados nos termos do presente 
regulamento, assim como o quadro comum 
para a avaliação do impacto dos 
programas. Essas competências deverão ser 
exercidas em conformidade com o disposto 
no Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho17.

(20) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas à 
Comissão competências para a adoção de 
atos de execução relativos à seleção dos 
programas simples, às condições de 
execução, ao acompanhamento e ao
controlo dos programas simples, às regras 
aplicáveis à celebração de contratos 
relativos à execução dos programas 
simples selecionados nos termos do 
presente regulamento, assim como ao
quadro comum para a avaliação do impacto 
dos programas. Essas competências 
deverão ser exercidas em conformidade 
com o disposto no Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho17.

__________________ __________________
17 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

17 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Or. en

Alteração 105
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas à 
Comissão competências para a adoção de 
atos de execução relativos ao programa de 
trabalho em que se fixem as prioridades 
estratégicas, a seleção dos programas 
simples, as condições de execução, o 
acompanhamento e o controlo dos 
programas simples, as regras aplicáveis à 
celebração de contratos relativos à 
execução dos programas simples 
selecionados nos termos do presente 
regulamento, assim como o quadro comum 
para a avaliação do impacto dos 
programas. Essas competências deverão ser 
exercidas em conformidade com o disposto 
no Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho17.

(20) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas à 
Comissão competências para a adoção de 
atos de execução relativos ao programa de 
trabalho em que se fixem as prioridades 
estratégicas, com base nas informações 
prestadas pelos Estados-Membros, a 
seleção dos programas simples, as 
condições de execução, o acompanhamento 
e o controlo dos programas simples, as 
regras aplicáveis à celebração de contratos 
relativos à execução dos programas 
simples selecionados nos termos do 
presente regulamento, assim como o 
quadro comum para a avaliação do impacto 
dos programas. Essas competências 
deverão ser exercidas em conformidade 
com o disposto no Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho17.

__________________ __________________
17 Regulamento (UE) n.º182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

17 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Or. pt

Alteração 106
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As ações de informação e de promoção dos 
produtos agrícolas e de determinados 
produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas (a seguir denominadas «ações de 
informação e de promoção»), realizadas no 
mercado interno ou em países terceiros, 
podem ser financiadas, no todo ou em 
parte, pelo orçamento da União, nas 
condições estabelecidas pelo presente 
regulamento.

As ações de informação e de promoção dos 
produtos agrícolas e de determinados 
produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas (a seguir denominadas «ações de 
informação e de promoção») devem ter a 
mesma atenção, quer sejam realizadas no 
mercado interno, aos níveis europeu, 
nacional, regional ou local, quer em 
países terceiros, em que se incluem os 
mercados mundiais em expansão, e
podem ser financiadas, no todo ou em 
parte, pelo orçamento da União, nas 
condições estabelecidas pelo presente 
regulamento.

Or. pt

Alteração 107
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações de informação e de promoção dos 
produtos agrícolas e de determinados
produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas (a seguir denominadas «ações de 
informação e de promoção»), realizadas no 
mercado interno ou em países terceiros, 
podem ser financiadas, no todo ou em 
parte, pelo orçamento da União, nas 
condições estabelecidas pelo presente 
regulamento.

As ações de informação e de promoção dos 
produtos agrícolas e dos produtos 
transformados à base de produtos 
agrícolas (a seguir denominadas «ações de 
informação e de promoção»), realizadas no 
mercado interno ou em países terceiros, 
podem ser financiadas, no todo ou em 
parte, pelo orçamento da União, nas 
condições estabelecidas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin



AM\1019268PT.doc 43/153 PE529.733v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A

Objetivos

O programa de trabalho previsto no 
artigo 8.º deve abranger os seguintes 
objetivos:

a) Aumentar a quota de mercado dos 
produtos europeus e abrir novos 
mercados, com especial ênfase nos 
mercados com um elevado potencial de 
crescimento;

b) Aumentar a competitividade dos 
produtos europeus e aumentar a sua 
visibilidade tanto dentro como fora da 
União Europeia, em especial, dos 
produtos mais vulneráveis à globalização 
no comércio internacional;

c) Fornecer mais informações aos 
consumidores sobre os elevados padrões 
de qualidade que os produtos europeus 
devem cumprir no âmbito da aplicação da 
Política Agrícola Comum (PAC), com 
particular ênfase na segurança alimentar, 
na autenticidade, nos aspetos nutricionais 
e sanitários, no bem-estar animal e no 
respeito pelo ambiente;

d) Fomentar a sensibilização e o 
reconhecimento dos regimes europeus de 
qualidade (IGP, DOP, ETG, produção 
biológica).

Or. en

Justificação

Os objetivos da política de promoção devem ser claramente definidos e incluídos no ato de 
base.
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Alteração 109
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A

Objetivos

O programa de trabalho referido no 
artigo 8.º deve abranger os seguintes 
objetivos:

a) Aumentar as quotas de mercado dos 
produtos europeus, com especial ênfase 
nos mercados com um elevado potencial 
de crescimento;

b) Restabelecer condições normais de 
mercado em caso de perturbações graves, 
perda de confiança dos consumidores ou 
outros problemas específicos;

c) Aumentar a competitividade dos 
produtos europeus e aumentar a sua 
visibilidade tanto dentro como fora da 
União, com particular ênfase para os 
produtos mais vulneráveis à globalização 
no comércio internacional;

d) Fornecer informações aos 
consumidores sobre os elevados padrões 
de qualidade que os produtos europeus 
devem cumprir no âmbito da aplicação da 
Política Agrícola Comum (PAC).

Or. pl

Justificação

O conteúdo do programa de trabalho deve ser definido em mais pormenor, garantindo que os 
agricultores e os produtores de géneros alimentícios da UE retirem daí os devidos benefícios 
quando, mesmo tendo de enfrentar a crescente concorrência nos mercados agrícolas, 
cumprem rigorosas normas de qualidade e de segurança alimentar. Também é necessário 
garantir que o apoio da UE às ações de informação e promoção só seja dado a produtos 
agrícolas integralmente originários da UE. 
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Alteração 110
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A

Objetivos

O programa de trabalho previsto no 
artigo 8.º tem em conta os seguintes 
objetivos:

a) O aumento das quotas de mercado das 
produções da União, com especial 
destaque para os mercados com maior 
potencial de crescimento;

b) A melhoria da competitividade e da 
visibilidade das produções da União, tanto 
dentro como fora das suas fronteiras, em 
especial das produções mais vulneráveis à 
globalização do comércio internacional;

c) A informação aos consumidores acerca 
das normas rigorosas a que as produções 
da União estão sujeitas, como resultado 
da aplicação da Política Agrícola Comum 
(PAC).

Or. it

Alteração 111
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações no mercado interno Ações no mercado interno e em países 
terceiros

Or. en
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Justificação

De modo a equilibrar devidamente a política de promoção, devem existir ações de promoção 
tanto no mercado interno como em países terceiros.

Alteração 112
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações no mercado interno Ações no mercado interno e em países 
terceiros

Or. en

Alteração 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações no mercado interno Ações no mercado interno e em países 
terceiros

Or. en

Alteração 114
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No mercado interno, são admissíveis as 
seguintes ações:

São admissíveis as seguintes ações:
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Or. en

Alteração 115
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No mercado interno, são admissíveis as 
seguintes ações:

No mercado interno e em países terceiros, 
são admissíveis as seguintes ações:

Or. en

Justificação

De modo a equilibrar devidamente a política de promoção, devem existir ações de promoção 
tanto no mercado interno como em países terceiros.

Alteração 116
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

a) Ações de informação que visem realçar
as caraterísticas dos produtos agrícolas e 
alimentares, incluindo as especificidades 
dos modos de produção agrícola da União, 
nomeadamente as referentes à segurança 
dos alimentos e sua autenticidade, aos 
aspetos nutricionais e sanitários, ao bem-
estar dos animais e ao respeito do 
ambiente;

Or. en

Justificação

De modo a equilibrar devidamente a política de promoção, devem existir ações de promoção 
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tanto no mercado interno como em países terceiros.

Alteração 117
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União - o «modelo de 
produção europeu», nomeadamente as 
referentes aos métodos de produção, às 
origens geográficas, às tradições ou 
contextos culturais específicos, à 
segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, à possibilidade de 
identificação da sua origem, aos aspetos 
nutricionais e sanitários, às condições de 
trabalho, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

Or. pt

Alteração 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos, à 
rastreabilidade, à transparência da cadeia 
de abastecimento alimentar, à sua 
autenticidade, às tradições gastronómicas, 
aos aspetos nutricionais e sanitários, ao 
bem-estar dos animais e ao respeito do 
ambiente;



AM\1019268PT.doc 49/153 PE529.733v01-00

PT

Or. fi

Justificação

A lista das ações de informação deve ser extensa e abrangente. A rastreabilidade e a 
transparência da cadeia de abastecimento alimentar são elementos fundamentais para a 
segurança alimentar. Estas ações são igualmente importantes enquanto forma de promoção 
da confiança dos consumidores.

Alteração 119
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua
rastreabilidade, aos sistemas europeus de 
rotulagem, à autenticidade, aos aspetos 
históricos, nutricionais e sanitários, ao 
bem-estar dos animais, à sustentabilidade, 
ao respeito do ambiente ou a outras 
normas de produção;

Or. en

Alteração 120
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
elevada qualidade garantida, 
rastreabilidade, sustentabilidade, 
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respeito do ambiente; autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

Or. en

Alteração 121
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
rastreabilidade, sustentabilidade, 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

Or. en

Justificação

A existência de sistemas de rastreabilidade alimentar altamente desenvolvidos é um aspeto 
fundamental dos métodos de produção agrícola nos Estados-Membros da União Europeia. 
Além disso, a sustentabilidade dos alimentos que produzimos é uma matéria cada vez mais 
importante e que causa cada vez mais preocupação, tanto ao nível dos decisores políticos 
como dos consumidores. Com tudo isto em mente, é importante que estes aspetos estejam 
explicitamente referidos no regulamento de base para conferir clareza e certeza aos 
legisladores e às organizações proponentes.

Alteração 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
rastreabilidade, sustentabilidade, 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

Or. en

Alteração 123
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

a) Ações de informação e de promoção que 
visem realçar as especificidades dos modos 
de produção agroalimentar da União, 
nomeadamente as referentes à segurança 
dos alimentos e sua autenticidade, aos 
aspetos nutricionais e sanitários, ao 
bem-estar dos animais e ao respeito do 
ambiente;

Or. es

Alteração 124
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 

a) Ações de informação que visem realçar 
as especificidades dos modos de produção 
agrícola da União, nomeadamente as 
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referentes à segurança dos alimentos e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

referentes à segurança alimentar e sua 
autenticidade, aos aspetos nutricionais e 
sanitários, ao bem-estar dos animais e ao 
respeito do ambiente;

Or. fr

Alteração 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação sobre os temas 
referidos no artigo 5.º, n.º 4.

b) Ações de informação que visem realçar 
as caraterísticas dos produtos agrícolas e 
alimentares, e sobre os temas referidos no 
artigo 5.º, n.º 4;

Or. en

Alteração 126
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de informação e promoção de 
produtos agrícolas de qualidade 
produzidos nas Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de promoção que, para além 
de realçar as especificidades dos modos de 
produção agrícola da União - o «modelo 
de produção europeu», visem aumentar as
vendas de produtos agrícolas e 
alimentares, resultante da produção 
europeia local e regional. «Também 
deverão ser levadas a cabo ações de 
promoção para fomentar as 
potencialidades da agricultura local e 
cadeias de distribuição de pequena 
dimensão.

Or. pt

Alteração 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de promoção que visem 
aumentar as vendas de produtos agrícolas 
e alimentares originários da UE.

Or. pl

Justificação

Em conformidade com as alterações apresentadas aos considerandos 2 e 4.

Alteração 129
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de promoção que visem 
aumentar as vendas de produtos agrícolas 
e alimentares originários da UE.

Or. en

Justificação

De modo a equilibrar devidamente a política de promoção, devem existir ações de promoção 
tanto no mercado interno como em países terceiros.

Alteração 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de promoção que visem 
aumentar as vendas de produtos agrícolas 
e alimentares produzidos na UE.

Or. en

Alteração 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 - alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de promoção que visem 
aumentar as vendas de produtos agrícolas 
e alimentares originários da UE.

Or. it
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Alteração 132
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 - alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de promoção que visem 
aumentar as vendas de produtos agrícolas 
e alimentares originários da UE.

Or. it

Justificação

As ações de informação e de promoção não afetam mais a livre concorrência entre as 
empresas europeias do que as outras formas de apoio previstas pela legislação da UE em 
matéria de empresas agrícolas. Além disso, as ações de promoção devem ser admissíveis no 
mercado interno, porque se afigura essencial continuar a consolidar o conhecimento e a 
presença no mercado interno dos produtos da União, tendo em conta a crescente pressão 
concorrencial exercida pelos produtos não europeus.

Alteração 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações que garantam a proteção e 
autenticidade da denominação de origem 
protegida, da indicação geográfica 
protegida e das especialidades 
tradicionais garantidas.

Or. en

Justificação

De modo a combater a contrafação de produtos, é necessário prever fundos europeus para 
ajudar os grupos de produtores e transformadores a realizar as tarefas previstas no 
artigo 45.º, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 1151/2012 relativo aos regimes de qualidade 
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dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.

Alteração 134
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 - alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações que visem a aplicação das 
medidas previstas no artigo 45.º, alíneas 
a) e b), do Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012, relativo aos regimes de 
qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios.

Or. it

Alteração 135
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de informação que visem 
realçar as caraterísticas dos produtos 
agrícolas e dos produtos transformados à 
base de produtos agrícolas;

Or. en

Alteração 136
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-B) Ações de promoção que visem 
aumentar as vendas de produtos agrícolas 
e alimentares provenientes das RUP, 
dadas as suas limitações de acesso aos 
mercados, desde que os produtos a 
promover não obtenham vantagem 
concorrencial sobre os produtos do 
continente.

Or. pt

Alteração 137
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Ações de promoção que visem 
aumentar as vendas de produtos agrícolas 
e alimentares originários da UE.

Or. it

Alteração 138
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Ações de promoção que visem 
aumentar as vendas de produtos agrícolas 
e transformados à base de produtos 
agrícolas originários da UE.

Or. en
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Alteração 139
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Ações de informação e promoção de 
produtos agrícolas e a determinados 
produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas, desde que se caraterizem por 
um circuito curto da cadeia de 
abastecimento alimentar, privilegiando 
desta forma os mercados locais e a 
produção local.

Or. pt

Alteração 140
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido

Ações em países terceiros

Em países terceiros, são admissíveis as 
seguintes ações:

a) Ações de informação que visem realçar 
as caraterísticas dos produtos agrícolas e 
alimentares, e sobre os temas referidos no 
artigo 5.º, n.º 4;

b) Ações de promoção que visem o 
aumento das vendas de produtos agrícolas 
e alimentares originários da UE.

Or. en
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Justificação

De modo a equilibrar devidamente a política de promoção, devem existir ações de promoção 
tanto no mercado interno como em países terceiros. Por conseguinte, o artigo 3.º é integrado 
no artigo 2.º.

Alteração 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido

Ações em países terceiros

Em países terceiros, são admissíveis as 
seguintes ações:

a) Ações de informação que visem realçar 
as caraterísticas dos produtos agrícolas e 
alimentares, e sobre os temas referidos no 
artigo 5.º, n.º 4;

b) Ações de promoção que visem o 
aumento das vendas de produtos agrícolas 
e alimentares originários da UE.

Or. en

Alteração 142
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações de informação que visem realçar 
as caraterísticas dos produtos agrícolas e 
alimentares, e sobre os temas referidos no 
artigo 5.º, n.º 4;

a) Ações de informação e promoção que 
visem realçar as especificidades dos modos 
de produção agrícola da União, 
nomeadamente as referentes à segurança 
dos alimentos e sua rastreabilidade, aos 
sistemas europeus de rotulagem, à 
autenticidade, aos aspetos históricos, 
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nutricionais e sanitários, ao bem-estar dos 
animais, à sustentabilidade, ao respeito do 
ambiente ou a outras normas de 
produção, e sobre os temas referidos no 
artigo 5.º, n.º 4;

Or. en

Alteração 143
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Ações que permitam melhorar a 
proteção dos produtos abrangidos pelos 
regimes de qualidade a que se refere o 
artigo 5.º , n.º 4, alínea a);

Or. fr

Alteração 144
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ações de informação e promoção de 
produtos agrícolas de qualidade 
produzidos nas Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As ações de informação e de promoção 
não devem orientar-se em função de 
marcas comerciais. Contudo, as marcas dos 
produtos podem estar visíveis por ocasião 
de demonstrações ou de degustações de 
produtos, e no material de informação e de 
promoção, em condições específicas, a 
estabelecer nos termos do artigo 6.º, 
alínea a).

1. As ações de informação e de promoção 
não devem orientar-se em função de 
marcas comerciais. Contudo, as marcas dos 
produtos podem estar visíveis por ocasião 
de demonstrações ou de degustações de 
produtos, e no material de informação e de 
promoção, nas condições a seguir 
enunciadas:

Or. de

Alteração 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) se for feita menção a várias marcas;

Or. de

Alteração 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) se cada marca dos membros das 
organizações proponentes puder ser 
exibida;

Or. de
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Alteração 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) se cada marca tiver a mesma 
visibilidade; e

Or. de

Alteração 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) se a apresentação gráfica da marca 
tiver um formato mais pequeno do que a 
mensagem da ação.

Or. de

Alteração 150
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As ações de informação não devem 
incitar ao consumo dos produtos devido à 
sua origem. A origem dos produtos pode, 
contudo, estar visível no material de 
informação e de promoção, em condições 
específicas, a estabelecer nos termos do 
artigo 6.º, alínea b).

2. A origem dos produtos pode estar visível 
no material de informação e de promoção, 
em condições específicas, a estabelecer nos 
termos do artigo 6.º, alínea b).

Or. pt
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Alteração 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As ações de informação não devem 
incitar ao consumo dos produtos devido à 
sua origem. A origem dos produtos pode, 
contudo, estar visível no material de 
informação e de promoção, em condições 
específicas, a estabelecer nos termos do 
artigo 6.º, alínea b).

2. As ações de informação não devem 
incitar ao consumo dos produtos devido à 
sua origem. A origem dos produtos pode, 
contudo, estar visível no material de 
informação e de promoção, nas condições 
a seguir enunciadas:

Or. de

Alteração 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As ações de informação não devem 
incitar ao consumo dos produtos devido à 
sua origem. A origem dos produtos pode, 
contudo, estar visível no material de 
informação e de promoção, em condições 
específicas, a estabelecer nos termos do
artigo 6.º, alínea b).

2. As ações de informação não devem 
incitar ao consumo dos produtos devido à 
sua origem. A origem dos produtos pode, 
contudo, estar visível no material de 
informação e de promoção, nas condições 
específicas referidas no artigo 5.º-A.

Or. en

Justificação

As regras relativas à menção da origem dos produtos são essenciais, devendo ser estipuladas 
a nível do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho.
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Alteração 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) no caso dos produtos registados em 
conformidade com o disposto no 
Regulamento (UE) n.º 1151/2012, se a 
denominação de origem for apresentada 
na sua forma protegida;

Or. de

Alteração 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) no caso de ações relacionadas com o 
mercado único, se a origem só puder ser 
apresentada num formato graficamente 
menor do que a informação europeia; e

Or. de

Alteração 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) no caso de ações relacionadas com 
mercados terceiros, se a origem puder ser 
apresentada em pé de igualdade com a 
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informação europeia.

Or. de

Alteração 156
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os produtos cuja utilização (em 
especial se for frequente) pode ser 
prejudicial à saúde pública devem ser 
excluídos do financiamento parcial ou 
integral das ações de informação e 
promoção nos termos do presente 
regulamento.

Or. nl

Alteração 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19,
e o tabaco;

a) Algodão e produtos agrícolas constantes 
da lista do anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (a 
seguir denominado «Tratado»), exceto o 
tabaco;

__________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 
416] de..., que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, JO...
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Or. es

Justificação

Apesar de não estar referido no anexo I do TFUE, o algodão é um produto agrícola que não 
deve ser excluído do âmbito de aplicação do presente regulamento.

Alteração 158
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19, 
e o tabaco;

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto o tabaco;

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

Or. it

Justificação

As medidas de promoção previstas para o setor da pesca nos programas comunitários neste 
âmbito financiam ações de informação e promoção que não podem ser comparadas às 
missões comerciais e de informação propostas pelas entidades mais estruturadas abrangidas 
pelo presente regulamento. Tendo em conta também a crise que afeta o setor, é necessário 
incluir os produtos da pesca e da aquicultura entre os produtos elegíveis.

Alteração 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19, 
e o tabaco;

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto o tabaco;

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO....

19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO....

Or. en

Justificação

Os produtos da pesca e da aquicultura não devem ser excluídos do âmbito do regulamento 
uma vez que mais de 60 % do peixe consumido na UE é importado. Por conseguinte, é 
extremamente importante desenvolvermos mais esforços para promover produtos da pesca 
indígenas e sustentáveis, tanto dentro como fora da UE.

Alteração 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19, e 
o tabaco;

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca 
enunciados no anexo I do Regulamento 
(UE) n.º [COM(2011) 416], do Parlamento 
Europeu e do Conselho19, e o tabaco;
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__________________ __________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO....

19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO....

Or. pl

Justificação

Os produtos da aquicultura devem receber apoio adicional, tanto no mercado interno como 
nos países terceiros.

Alteração 161
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19, e 
o tabaco;

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19, 
quando impliquem exclusivamente um 
componente do produto alimentar, e o 
tabaco;

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

Or. es

Alteração 162
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19 , e 
o tabaco;

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado») e as conservas de peixe, 
excetuando os restantes produtos da pesca 
e da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19 , e 
o tabaco;

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

Or. pt

Alteração 163
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19 e 
o tabaco;

a) Produtos agrícolas com origem na UE
constantes da lista do anexo I do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(a seguir denominado «Tratado»), exceto 
os produtos da pesca e da aquicultura 
enunciados no anexo I do Regulamento 
(UE) n.º [COM(2011) 416], do Parlamento 
Europeu e do Conselho19 e o tabaco;

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...
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Or. it

Justificação

Em consonância com o considerando 2 e o artigo 8.º da proposta, «As ações de informação e 
de promoção devem contribuir para reforçar a competitividade da agricultura europeia 
[...].». Por conseguinte, é necessário centrar as ações de promoção e o apoio financeiro nos 
produtos de origem comunitária.

Alteração 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19, e 
o tabaco;

a) Produtos agrícolas com origem na UE 
constantes da lista do anexo I do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(a seguir denominado «Tratado»), exceto 
os produtos da pesca e da aquicultura 
enunciados no anexo I do Regulamento 
(UE) n.º [COM(2011) 416], do Parlamento 
Europeu e do Conselho19, e o tabaco;

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO...

Or. it

Alteração 165
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 

a) Produtos agrícolas constantes da lista do 
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento 
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da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416], 
do Parlamento Europeu e do Conselho19, e 
o tabaco;

da União Europeia (a seguir denominado 
«Tratado»), exceto os produtos da pesca e 
da aquicultura enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416],
do Parlamento Europeu e do Conselho19, 
bem como o vinho, as bebidas espirituosas 
e o tabaco;

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO....

19 Regulamento (UE) n.º [COM(2011) 416] 
de..., que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos da 
pesca e da aquicultura, JO....

Or. en

Justificação

A UE não deve financiar a promoção do álcool, o que seria incoerente com as atividades da 
UE em matéria de prevenção do consumo de álcool e contrariaria as ações de várias outras 
políticas prosseguidas pela UE, por exemplo, a política europeia de saúde pública, a 
estratégia europeia em matéria de álcool e os compromissos da UE relativos às atividades da 
OMS (estratégia global da OMS em matéria de álcool).

Alteração 166
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Produtos agrícolas transformados 
que não constam do anexo I do Tratado;

Or. fr

Alteração 167
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

b) Produtos transformados à base de 
produtos agrícolas;

Or. en

Alteração 168
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, desde
que as matérias-primas agrícolas 
utilizadas sejam produzidas no país da 
entidade proponente, no caso dos 
programas simples, ou nos países das 
entidades proponentes, no caso dos 
programas "múlti";

Or. it

Justificação

Em consonância com o princípio expresso no considerando 2 e no artigo 8.º da proposta, «As 
ações de informação e de promoção devem contribuir para reforçar a competitividade da 
agricultura europeia [...].». Por conseguinte, é necessário evitar que se possam promover 
produtos transformados obtidos através matérias-primas não europeias.

Alteração 169
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
independentemente de esses produtos 
terem especificamente uma designação de 
origem protegida ou não;

Or. en

Alteração 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos alimentares à base de 
produtos agrícolas enunciados no anexo I, 
ponto I, do Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

b) Produtos agrícolas e géneros 
alimentícios enunciados no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 834/2007;

Or. fr

Justificação

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG  mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012  Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Alteração 171
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 172
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas da UE enunciados no anexo I, 
ponto I, do Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e algodão;

Or. pl

Justificação

A lista de produtos elegíveis para o regime europeu de promoção só deve incluir produtos 
produzidos na UE, de modo a garantir que os agricultores e os transformadores europeus 
consigam retirar os devidos benefícios dos seus esforços. O algodão é um produto agrícola e, 
por conseguinte, também deve ser elegível para apoio.

Alteração 173
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas com origem na UE enunciados 
no anexo I, ponto I, do Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

Or. it

Justificação

Em consonância com o considerando 2 e o artigo 8.º da proposta, «As ações de informação e 
de promoção devem contribuir para reforçar a competitividade da agricultura europeia 
[...].». Por conseguinte, é necessário centrar as ações de promoção e o apoio financeiro nos 
produtos de origem comunitária.

Alteração 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas enunciados no anexo I, ponto I, 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

b) Produtos alimentares com origem na 
UE à base de produtos agrícolas 
enunciados no anexo I, ponto I, do 
Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. it

Alteração 175
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Produtos alimentares com a menção 
de qualidade facultativa nos termos do 
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Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento e do Conselho;

Or. it

Alteração 176
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Bebidas espirituosas com indicação 
geográfica protegida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 110/200820 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Suprimido

__________________

Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho (JO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

Or. fi

Justificação

Devido ao grave impacto das bebidas alcoólicas na saúde pública, a UE não deve apoiar a 
sua promoção.

Alteração 177
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 5.º – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Bebidas espirituosas com indicação 
geográfica protegida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho20.

Suprimido

__________________
20 Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho (JO L 39 de 13.12.2008, p. 16).

Or. en

Justificação

A UE não deve financiar a promoção do álcool, o que seria incoerente com as atividades da 
UE em matéria de prevenção do consumo de álcool e contrariaria as ações de várias outras 
políticas prosseguidas pela UE, por exemplo, a política europeia de saúde pública, a 
estratégia europeia em matéria de álcool e os compromissos da UE relativos às atividades da 
OMS (estratégia global da OMS em matéria de álcool).

Alteração 178
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Bebidas espirituosas com indicação 
geográfica protegida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho20.

c) Bebidas espirituosas ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho20.

__________________ __________________
20 Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 

20 Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
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proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho (JO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho (JO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

Or. pt

Alteração 179
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Produtos agrícolas de qualidade 
produzidos nas Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 180
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Todos os produtos alimentares 
biológicos.

Or. en

Alteração 181
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Métodos de produção de qualidade 
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aprovados com base nas disposições 
nacionais de transposição da Diretiva 
2009/128/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
que estabelece um quadro de ação a nível 
comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas.

Or. it

Alteração 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O vinho, tal como referido na parte 
II, título II, secção 2, do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Or. it

Alteração 183
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O vinho pode ser objeto das Ações de 
informação e de promoção de um 
determinado programa, contanto que 
outros produtos referidos no n.º 1, 
alínea a) ou b), o sejam igualmente.

Suprimido

Or. fi

Justificação

Devido ao grave impacto das bebidas alcoólicas na saúde pública, a UE não deve apoiar a 
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sua promoção.

Alteração 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O vinho pode ser objeto das Ações de 
informação e de promoção de um 
determinado programa, contanto que 
outros produtos referidos no n.º 1, 
alínea a) ou b), o sejam igualmente.

Suprimido

Or. es

Justificação

O vinho deve estar incluído, em geral, na política de promoção europeia, independentemente 
de se associar a outros produtos agrícolas.

Alteração 185
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O vinho pode ser objeto das Ações de 
informação e de promoção de um 
determinado programa, contanto que 
outros produtos referidos no n.º 1, 
alínea a) ou b), o sejam igualmente.

Suprimido

Or. fr

Alteração 186
Brian Simpson
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O vinho pode ser objeto das Ações de 
informação e de promoção de um 
determinado programa, contanto que 
outros produtos referidos no n.º 1, 
alínea a) ou b), o sejam igualmente.

Suprimido

Or. en

Justificação

A UE não deve financiar a promoção do álcool, o que seria incoerente com as atividades da 
UE em matéria de prevenção do consumo de álcool e contrariaria as ações de várias outras 
políticas prosseguidas pela UE, por exemplo, a política europeia de saúde pública, a 
estratégia europeia em matéria de álcool e os compromissos da UE relativos às atividades da 
OMS (estratégia global da OMS em matéria de álcool).

Alteração 187
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O vinho pode ser objeto das Ações de 
informação e de promoção de um 
determinado programa, contanto que outros 
produtos referidos no n.º 1, alínea a) ou b), 
o sejam igualmente.

2. O vinho pode ser objeto das Ações de 
informação e de promoção de um 
determinado programa, contanto que outros 
produtos referidos no n.º 1, alínea a) ou b), 
o sejam igualmente, e que o mesmo 
contemple vinhos com denominação de 
origem protegida e vinhos com indicação 
geográfica.

Or. it

Justificação

A origem constitui um elemento que carateriza fortemente a qualidade e o valor cultural e de 
mercado dos vinhos europeus.
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Alteração 188
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As ações relativas às bebidas 
espirituosas referidas no n.º 1, alínea c), 
e, nos termos do n.º 2, ao vinho, que visem 
o mercado interno devem limitar-se à 
informação dos consumidores sobre os 
regimes europeus de qualidade aplicáveis 
às indicações geográficas.

Suprimido

Or. fi

Justificação

Devido ao grave impacto das bebidas alcoólicas na saúde pública, a UE não deve apoiar a 
sua promoção.

Alteração 189
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As ações relativas às bebidas 
espirituosas referidas no n.º 1, alínea c), 
e, nos termos do n.º 2, ao vinho, que visem 
o mercado interno devem limitar-se à
informação dos consumidores sobre os 
regimes europeus de qualidade aplicáveis 
às indicações geográficas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A UE não deve financiar a promoção do álcool, o que seria incoerente com as atividades da 
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UE em matéria de prevenção do consumo de álcool e contrariaria as ações de várias outras 
políticas prosseguidas pela UE, por exemplo, a política europeia de saúde pública, a 
estratégia europeia em matéria de álcool e os compromissos da UE relativos às atividades da 
OMS (estratégia global da OMS em matéria de álcool).

Alteração 190
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As ações relativas às bebidas 
espirituosas referidas no n.º 1, alínea c), e,
nos termos do n.º 2, ao vinho, que visem o 
mercado interno devem limitar-se à 
informação dos consumidores sobre os 
regimes europeus de qualidade aplicáveis 
às indicações geográficas.

3. As ações relativas às bebidas 
espirituosas referidas no n.º 1, alínea c), e 
ao vinho, que visem o mercado interno 
devem limitar-se à informação dos 
consumidores sobre os regimes europeus 
de qualidade aplicáveis às indicações 
geográficas.

Or. fr

Alteração 191
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As ações relativas às bebidas 
espirituosas referidas no n.º 1, alínea c), e, 
nos termos do n.º 2, ao vinho, que visem o 
mercado interno devem limitar-se à 
informação dos consumidores sobre os 
regimes europeus de qualidade aplicáveis 
às indicações geográficas.

3. As ações relativas às bebidas 
espirituosas referidas no n.º 1, alínea c) que 
visem o mercado interno devem limitar-se 
à informação dos consumidores sobre os 
regimes europeus de qualidade aplicáveis 
às indicações geográficas.

Or. it
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Alteração 192
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os temas referidos no artigo 2.º, 
alínea b), e no artigo 3.º, alínea a), são:

4. Os temas referidos no artigo 2.º, 
alínea b), no artigo 2.º, alínea c), e no 
artigo 2.º, alínea d), são:

Or. en

Alteração 193
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

a) Os abrangidos pelos regimes de 
qualidade estabelecidos pelos 
Regulamentos (UE) n.º 1151/2012, (CE) 
n.º 110/2008 e pelo artigo 70.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/20… do 
Parlamento Europeu e do Conselho [, de…, 
que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única») 
(COM(2011) 626)];

a) Os abrangidos pelos regimes de 
qualidade estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012, incluindo os nomes, 
os símbolos e as indicações definidos no 
artigo 12.º, n.os 4 e 5, do Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012, pelo Regulamento
(CE) n.º 110/2008 e pelo artigo 70.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/20… do 
Parlamento Europeu e do Conselho [, de…, 
que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única») 
(COM(2011) 626)];

Or. it

Alteração 194
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) O modo de produção biológico definido 
pelo Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho21;

b) O modo de produção biológico definido 
pelo Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho21, incluindo os logótipos de 
agricultura biológica tanto europeus 
como nacionais;

__________________ __________________
21 Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91 (JO L 189 
de 20.7.2007, p. 1).

21 Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91 (JO L 189 
de 20.7.2007, p. 1).

Or. en

Alteração 195
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regimes voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas e géneros 
alimentícios que foram reconhecidos 
como cumprindo as orientações da União 
sobre as melhores práticas para o 
funcionamento dos regimes voluntários 
de certificação dos produtos agrícolas e 
géneros alimentícios.

Or. de

Justificação

A fim de promover a questão da qualidade dos alimentos, além dos elevados padrões da UE, 
são igualmente necessários elevados critérios de qualidade suplementares, como, por 
exemplo, a indicação geográfica protegida/denominação de origem protegida ou programas 
nacionais de qualidade comparáveis. Se estes forem notificados à UE, cumprem todos os 
requisitos em matéria de competitividade, e podem ser igualmente elegíveis para os 
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programas de promoção.

Alteração 196
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os sistemas voluntários de qualidade 
em conformidade com a comunicação da 
Comissão intitulada «Orientações da UE 
sobre as melhores práticas para o 
funcionamento dos sistemas voluntários 
de certificação de produtos agrícolas e 
géneros alimentícios» (2010/C 341/04).

Or. pl

Justificação

Os sistemas voluntários de qualidade estão abertos a todos os participantes em todos os 
níveis da cadeia de fornecimento e apoiam o valor acrescentado da agricultura europeia.

Alteração 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regimes comunitários ou nacionais 
de qualidade dos produtos agrícolas 
enumerados no anexo I do Tratado ou 
outras ações semelhantes que garantam 
uma qualidade elevada e a segurança dos 
produtos alimentares.

Or. en
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Justificação

Os produtos que não sejam produtos com designação de origem protegida, indicação 
geográfica protegida e especialidades tradicionais garantidas devem ser tidos em conta no 
âmbito do presente regulamento. Os regimes comunitários ou nacionais de qualidade dos 
produtos agrícolas também devem ser tidos em conta no âmbito do presente regulamento.

Alteração 198
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regimes comunitários ou nacionais 
de qualidade dos produtos agrícolas 
enumerados no anexo I do Tratado.

Or. en

Alteração 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regimes nacionais de qualidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios.

Or. en

Justificação

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 



PE529.733v01-00 88/153 AM\1019268PT.doc

PT

for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Alteração 200
George Lyon, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regimes nacionais de qualidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios.

Or. en

Justificação

Os regimes nacionais de qualidade devem ser incluídos, tal como acontece na legislação 
existente, de modo a cumprir o objetivo de fomentar a sensibilização dos elevados padrões de 
qualidade, da segurança, dos aspetos sanitários e de bem-estar animal da produção europeia 
de produtos agrícolas.

Alteração 201
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regimes nacionais de qualidade dos 
produtos agrícolas e alimentares.

Or. en

Alteração 202
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) No que diz respeito aos programas de 
países terceiros, regimes nacionais de 
qualidade.

Or. en

Alteração 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regimes comunitários ou nacionais 
de qualidade dos produtos agrícolas 
enumerados no anexo I do Tratado.

Or. en

Alteração 204
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os regimes de qualidade 
estabelecidos no artigo 16.º, n.º 1, alínea 
a), do Regulamento (UE) n.º 1305/2013;

Or. it

Alteração 205
Giancarlo Scottà
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Produtos da cadeia de abastecimento 
curta e de venda direta.

Or. it

Justificação

É essencial incentivar a venda direta e o desenvolvimento da cadeia de abastecimento curta, 
realizando as ações de informação e promoção necessárias, sobretudo no mercado interno, a 
fim de promover o desenvolvimento das empresas locais e do território, tendo em conta as 
necessidades dos consumidores.

Alteração 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os métodos de produção de 
qualidade aprovados com base nas 
disposições nacionais de transposição da 
Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de 
ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas.

Or. it

Alteração 207
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) No que diz respeito aos programas de 
países terceiros, regimes privados de 
qualidade mais exigentes do que os 
requisitos legais definidos pela UE em 
termos de normas de produção relativas à 
segurança alimentar, ao bem-estar animal 
e à sustentabilidade.

Or. en

Alteração 208
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Os regimes voluntários de 
certificação nacionais, em consonância 
com as orientações da UE sobre as 
melhores práticas para o funcionamento 
dos regimes voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas e géneros 
alimentícios».

Or. it

Justificação

Os regimes voluntários de certificação nacionais estão em consonância com o objetivo da 
União de aumentar a qualidade dos produtos europeus. Reveste-se de importância 
estratégica incentivar os produtores que não podem aderir aos regimes de qualidade 
europeus a investirem no aumento da qualidade dos seus produtos através dos regimes de 
certificação nacionais, aos quais devem ser, por conseguinte, concedidos a visibilidade, as 
informações e a promoção necessárias.

Alteração 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Os regimes de qualidade dos 
produtos agrícolas e alimentares referidos 
no artigo 16.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013.

Or. it

Alteração 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

A origem dos produtos pode ser 
mencionada relativamente às ações 
referidas no artigo 2.º, primeiro 
parágrafo.

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos de execução, em conformidade com o 
artigo 24.º, no que diz respeito às 
condições específicas relativas à menção 
da origem dos produtos.

Or. en

Justificação

As regras relativas à menção da origem dos produtos são essenciais, devendo ser acordadas 
a nível do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho.

Alteração 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 6
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido

Poderes delegados

A Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 23.º, atos delegados 
relativos:

a) Condições específicas de visibilidade 
das marcas comerciais em demonstrações 
ou em degustações de produtos e no 
material de informação e de promoção, 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1;

b) Condições relativas à menção da 
origem dos produtos, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 212
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Poderes delegados Poderes delegados e competências de 
execução

Or. en

Alteração 213
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Condições relativas à menção da 
origem dos produtos, nos termos do 

Suprimido
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artigo 4.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Condições relativas à menção da 
origem dos produtos, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras relativas à menção da origem dos produtos são essenciais, devendo ser estipuladas 
a nível do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho.

Alteração 215
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve, através de atos de 
execução, em conformidade com o 
artigo 24.º, adotar as condições para 
mencionar a origem dos produtos, como 
referido no artigo 4.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 216
Daciana Octavia Sârbu
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Organizações intersetoriais, 
empresas privadas e PME no setor 
agroalimentar.

Or. ro

Alteração 217
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os agrupamentos referidos no artigo 
3.º, ponto 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012. Os agrupamentos devem 
ser representativos do regime de 
qualidade previsto no programa.

Or. it

Alteração 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As organizações proponentes devem, 
sempre que possível, ser representativas 
do setor relevante em um ou mais 
Estados-Membros.

Or. en
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Justificação

As organizações que respondem aos convites à apresentação de propostas devem, sempre que 
possível, ser representativas do setor. Na avaliação dos critérios de elegibilidade, em caso de 
organizações concorrentes, este critério deve ser tido em consideração.

Alteração 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A entidade proponente deve representar o 
setor ao nível nacional ou europeu.

As ações propostas devem ser realizadas 
durante um período de, no mínimo, um 
ano e, no máximo, três anos e devem ter 
um alcance significativo, que abranja, 
pelo menos, o nível nacional.

Or. de

Alteração 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações de informação e de promoção 
devem contribuir para reforçar a 
competitividade da agricultura europeia, 
tanto no mercado interno como em países 
terceiros. Os objetivos a atingir devem ser 
fixados no programa de trabalho a que se 
refere o n.º 2.

1. As ações de informação e de promoção 
devem contribuir para reforçar a 
competitividade da agricultura europeia, 
tanto no mercado interno como em países 
terceiros. Os objetivos a atingir devem ser 
fixados no programa de trabalho anual a 
que se refere o n.º 2 e comunicados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Justificação

De modo a garantir a abertura do processo, o Parlamento Europeu e o Conselho devem ter a 
oportunidade de debater anualmente o programa de trabalho.

Alteração 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, através de um ato delegado, 
deve adotar a estratégia europeia de 
informação e promoção, que define as 
prioridades relativas aos mercados, bem 
como relativas aos produtos e às 
comunicações.

Or. en

Justificação

O plano de trabalho anual, em que a Comissão determina as prioridades das atividades de 
informação e promoção, será um impedimento à execução dessas atividades. As atividades de 
informação e promoção devem basear-se numa estratégia de informação e promoção de 
longo prazo, e não apenas no plano de ação anual. 

Alteração 222
George Lyon, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar o programa de trabalho, a 
Comissão deve ter em conta os pontos de 
vista dos Estados-Membros e deve 
solicitar um parecer aos 
Estados-Membros e ao grupo consultivo 
referido no artigo 25.º.
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Or. en

Justificação

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing. Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Alteração 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A cada dois anos, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a execução 
da estratégia referida no 
parágrafo anterior.

Or. en

Justificação

Dada a importância da política de promoção dos produtos agroalimentares, o Parlamento 
Europeu e o Conselho devem ser regularmente informados acerca da execução da estratégia 
europeia de informação e promoção.

Alteração 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar, por ato de 
execução, um programa de trabalho que 
enuncie os objetivos prosseguidos, as 
prioridades, os resultados esperados, as 
condições de realização e o montante total 
do plano de financiamento. O programa de 
trabalho deve conter igualmente uma 
descrição das ações a financiar, a indicação 
dos montantes afetos a cada ação e um 
calendário de execução indicativo.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º e com base nos objetivos 
enumerados no artigo 1.º, relativamente à 
adoção de um programa de trabalho que 
enuncie os objetivos prosseguidos, as 
prioridades, os resultados esperados, as 
condições de realização e o montante total 
do plano de financiamento. O programa de 
trabalho deve conter igualmente uma 
descrição das ações a financiar, a indicação 
dos montantes afetos a cada ação e um 
calendário de execução indicativo.

Or. en

Alteração 225
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar, por ato de 
execução, um programa de trabalho que 
enuncie os objetivos prosseguidos, as 
prioridades, os resultados esperados, as 
condições de realização e o montante total
do plano de financiamento. O programa de 
trabalho deve conter igualmente uma 
descrição das ações a financiar, a indicação 
dos montantes afetos a cada ação e um 
calendário de execução indicativo.

A Comissão deve adotar uma vez por ano, 
por ato de execução, um programa de 
trabalho que enuncie os objetivos 
prosseguidos, as prioridades, os resultados 
esperados, as condições de realização e o 
montante total do plano de financiamento.
O programa de trabalho deve conter a 
lista de produtos referida no anexo do 
presente regulamento elegíveis para ações 
de promoção e informação numa base 
permanente. O programa de trabalho deve 
conter igualmente uma descrição das ações 
a financiar, a indicação dos montantes 
afetos a cada ação e um calendário de 
execução indicativo.

Or. en
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Justificação

A lista de produtos básicos elegíveis para promoção deve constar do regulamento. Estes 
produtos são, à partida, elegíveis para ações de promoção todos os anos, sem exceção. Além 
disso, é possível adicionar produtos prioritários, que não sejam os básicos, ao programa de 
trabalho anual.

Alteração 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar, por ato de 
execução, um programa de trabalho que 
enuncie os objetivos prosseguidos, as 
prioridades, os resultados esperados, as 
condições de realização e o montante total 
do plano de financiamento. O programa de 
trabalho deve conter igualmente uma 
descrição das ações a financiar, a indicação 
dos montantes afetos a cada ação e um 
calendário de execução indicativo.

A Comissão deve adotar, por ato de 
execução, um programa de trabalho que 
enuncie os objetivos prosseguidos, os 
resultados esperados, as condições de 
realização e o montante total do plano de 
financiamento. O programa de trabalho 
deve conter igualmente uma descrição das 
ações a financiar, a indicação dos 
montantes afetos a cada ação e um 
calendário de execução indicativo.

Or. en

Justificação

O plano de trabalho anual, em que a Comissão determina as prioridades das atividades de 
informação e promoção, será um impedimento à execução dessas atividades. As atividades de 
informação e promoção devem basear-se numa estratégia de informação e promoção de 
longo prazo, e não apenas no plano de ação anual. Além disso, dada a importância da 
política de promoção dos produtos agroalimentares, o Parlamento Europeu e o Conselho 
devem ser regularmente informados acerca da execução da estratégia europeia de 
informação e promoção.

Alteração 227
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar, por ato de 
execução, um programa de trabalho que 
enuncie os objetivos prosseguidos, as 
prioridades, os resultados esperados, as 
condições de realização e o montante total 
do plano de financiamento. O programa de 
trabalho deve conter igualmente uma 
descrição das ações a financiar, a indicação 
dos montantes afetos a cada ação e um 
calendário de execução indicativo.

A Comissão deve adotar, por ato de 
execução, um programa de trabalho 
consonante com os interesses estratégicos 
nacionais, que enuncie os objetivos 
prosseguidos, as prioridades, os resultados 
esperados, as condições de realização e o 
montante total do plano de financiamento. 
O programa de trabalho deve conter 
igualmente uma descrição das ações a 
financiar, a indicação dos montantes afetos 
a cada ação e um calendário de execução 
indicativo.

Or. pt

Alteração 228
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O programa de trabalho deve ter uma 
duração de quatro anos, mas pode ser 
objeto de revisão e de correções 
apropriadas todos os anos.

Or. lv

Alteração 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar o referido programa, a 
Comissão deve ter em conta as 
desvantagens naturais específicas das 
zonas de montanha, das ilhas e das zonas 
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ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O ato de execução a que se refere o 
primeiro parágrafo é adotado pelo 
procedimento consultivo a que alude o 
artigo 24.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O ato de execução a que se refere o 
primeiro parágrafo é adotado pelo 
procedimento consultivo a que alude o 
artigo 24.º, n.º 3.

O ato de execução a que se refere o 
primeiro parágrafo é adotado pelo 
procedimento de exame a que alude o 
artigo 24.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Devem ser os Estados-Membros, e não a Comissão, a decidir sobre o programa de trabalho.

Alteração 232
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O programa de trabalho referido no n.º 1 
deve ser executado mediante a publicação 
pela Comissão de:

3. O programa de trabalho referido no n.º 1 
deve ser executado mediante a publicação 
bianual pela Comissão de:

Or. en

Justificação

Tanto a frequência com que o programa de trabalho é executado como o convite à 
apresentação de propostas devem constar do texto do regulamento. O programa de trabalho 
(prioridades adicionais para além dos produtos básicos) deve ser definido uma vez por ano, 
ao passo que o convite à apresentação de propostas para os programas deve ser anunciado 
duas vezes por ano, como acontece atualmente. O atual sistema de apresentação de 
programas duas vezes por ano é muito eficaz e não há razão para ser alterado.

Alteração 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um convite à apresentação de propostas 
que indique, nomeadamente, as condições 
de participação e os principais critérios de 
avaliação, para os programas simples;

a) Dois convites à apresentação de 
propostas que indiquem, nomeadamente, 
as condições de participação e os principais 
critérios de avaliação, para os programas 
simples;

Or. it

Alteração 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Um convite à apresentação de propostas 
em conformidade com o disposto na 
parte I, título VI, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/201223, para os 
programas «multi».

b) Dois convites à apresentação de 
propostas em conformidade com o disposto 
na parte I, título VI, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/201223, para os 
programas «multi».

__________________ __________________
23 Regulamento (UE, EURATOM) n.º 
966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União e
que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 
26.10.2012, p. 1).

23 Regulamento (UE, EURATOM) n.º 
966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União e 
que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 
26.10.2012, p. 1).

Or. it

Alteração 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os convites à apresentação de 
propostas referidos nas alíneas a) e b) 
acima devem ter em conta as 
desvantagens naturais específicas das 
zonas de montanha, das ilhas e das zonas 
ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 236
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve também autorizar 
as ações de informação e de promoção 
como as descritas nos artigos 2.º e 3.º, 
promovidas em parceria entre o 
Estado-Membro e as entidades referidas 
no artigo 7º deste regulamento. Essas 
ações podem assumir, entre outras, a 
forma de participação em feiras 
comerciais e exposições de importância 
internacional, através de bancas ou de 
operações destinadas a promover a 
imagem dos produtos da União.

Or. pt

Alteração 237
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve criar serviços de apoio 
técnico destinados a promover o 
conhecimento dos diversos mercados, 
manter uma rede profissional dinâmica em 
torno da política de informação e de 
promoção e melhorar o conhecimento das 
disposições legislativas aplicáveis à 
elaboração e à execução dos programas.

2. A Comissão deve criar serviços de apoio 
técnico destinados a promover o 
conhecimento dos diversos mercados,
inclusive o financiamento de visitas 
comerciais exploratórias, manter uma rede 
profissional dinâmica em torno da política 
de informação e de promoção e melhorar o 
conhecimento das disposições legislativas 
aplicáveis à elaboração e à execução dos 
programas. É ainda necessário e desejável 
que a Comissão elabore um manual 
simples e completo que ajude os 
potenciais beneficiários a respeitar as 
regras e os procedimentos associados a 
esta política.

Or. pt
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Alteração 238
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve criar serviços de apoio 
técnico destinados a promover o 
conhecimento dos diversos mercados, 
manter uma rede profissional dinâmica em 
torno da política de informação e de 
promoção e melhorar o conhecimento das 
disposições legislativas aplicáveis à 
elaboração e à execução dos programas.

2. A Comissão deve criar serviços de apoio 
técnico destinados a promover o 
conhecimento dos diversos mercados, 
ajudar os produtores a combaterem a
contrafação dos seus produtos, manter 
uma rede profissional dinâmica em torno 
da política de informação e de promoção e 
melhorar o conhecimento das disposições 
legislativas aplicáveis à elaboração e à 
execução dos programas.

Or. fr

Alteração 239
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve criar serviços de apoio 
técnico destinados a promover o 
conhecimento dos diversos mercados, 
manter uma rede profissional dinâmica em 
torno da política de informação e de 
promoção e melhorar o conhecimento das 
disposições legislativas aplicáveis à 
elaboração e à execução dos programas.

2. A Comissão deve criar serviços de apoio 
técnico destinados a promover o 
conhecimento dos diversos mercados, 
ajudar os produtores a impedirem os 
produtos resultantes de contrafação, 
manter uma rede profissional dinâmica em 
torno da política de informação e de 
promoção e melhorar o conhecimento das 
disposições legislativas aplicáveis à 
elaboração e à execução dos programas.

Or. it

Alteração 240
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão Europeia deve 
incentivar os Estados-Membros e as 
Regiões a tornarem num critério de 
seleção a produção local, no fornecimento 
de produtos agrícolas e de determinados 
produtos alimentares à base de produtos 
agrícolas a escolas, lares de jovens e 
idosos, instituições particulares de 
solidariedade social e entidades públicas, 
entre outras. Tal facto mostra-se 
manifestamente mais premente, tendo em 
conta a frescura destes produtos, bem 
como a desnecessária utilização de 
produtos químicos, conservantes, entre 
outros, que prolonguem o seu tempo de 
vida útil, incentivando desta forma, 
cadeias curtas de abastecimento 
alimentar.

Or. pt

Alteração 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode realizar 
campanhas de promoção e de informação 
no contexto de crise a que se refere o 
artigo 1.º -A, alínea b), através da adoção 
de atos de execução sem a aplicação dos 
procedimentos previstos no artigo 24.º , 
parágrafo 2 ou 3, e de forma a garantir 
que estas campanhas são aplicáveis de 
modo reativo e eficaz.

Or. fr
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Justificação

Alteração relacionada com a alteração 12 da relatora que cria um novo artigo 1.º-A. É 
indispensável que, num contexto de crise, as campanhas de promoção possam ser realizadas 
de acordo com um procedimento específico dotado da capacidade de fornecer a reatividade 
necessária à sua eficácia.

Alteração 242
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede à avaliação e à 
seleção das propostas de programas 
simples na sequência do convite à 
apresentação de propostas referido no 
artigo 8.º, n.º 3, alínea a).

1. O Estado-Membro deve, numa primeira 
fase, avaliar as propostas para os 
programas e, seguidamente, apresentar as 
propostas selecionadas à Comissão. Após 
a avaliação por parte do Estado-Membro, 
a Comissão procede à avaliação e à seleção 
das propostas de programas simples na 
sequência do convite à apresentação de 
propostas referido no artigo 8.º, n.º 3, 
alínea a).

Or. en

Justificação

O processo de seleção dos programas simples deve passar não apenas pela Comissão mas 
também pelos Estados-Membros numa primeira fase, uma vez que os Estados-Membros serão 
os responsáveis pela execução, monitorização e controlo dos programas simples. O atual 
sistema é muito eficaz e, além disso, os Estados-Membros têm experiência suficiente para 
selecionar o melhor programa no processo de pré-seleção e, posteriormente, apresentá-lo à 
Comissão.

Alteração 243
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede à avaliação e à 
seleção das propostas de programas 
simples na sequência do convite à 
apresentação de propostas referido no 
artigo 8.º, n.º 3, alínea a).

1. A Comissão procede à avaliação e à 
seleção das propostas de programas 
simples na sequência do convite à 
apresentação de propostas referido no 
artigo 8.º, n.º 3, alínea a), após informar os 
Estados-Membros e receber os respetivos 
pareceres.

Or. en

Alteração 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede à avaliação e à 
seleção das propostas de programas 
simples na sequência do convite à 
apresentação de propostas referido no 
artigo 8.º, n.º 3, alínea a).

1. A Comissão procede à avaliação e à 
seleção das propostas de programas 
simples na sequência do convite à 
apresentação de propostas referido no 
artigo 8.º, n.º 3, alínea a), tendo primeiro 
enviado uma lista de candidaturas aos 
Estados-Membros e solicitado os 
respetivos pareceres.

Or. en

Alteração 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede à avaliação e à 
seleção das propostas de programas 
simples na sequência do convite à 
apresentação de propostas referido no 

1. A Comissão procede à avaliação e à 
seleção das propostas de programas 
simples na sequência do convite à 
apresentação de propostas referido no 
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artigo 8.º, n.º 3, alínea a). artigo 8.º, n.º 3, alínea a), tendo primeiro 
enviado uma lista de candidaturas aos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Como requisito mínimo de abertura do processo e para assegurar igual tratamento, a 
Comissão deve consultar os Estados-Membros no início do processo e não apenas quando a 
avaliação é realizada.

Alteração 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 %
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. Os 
Estados-Membros podem cobrir até 20-
30 % dos custos. O resto da despesa fica a 
cargo das entidades proponentes.

Or. en

Justificação

O limite de 50 % é demasiado alto para muitos dos intervenientes mais pequenos. De modo a 
possibilitar a participação dos referidos intervenientes, deve ser possível o financiamento 
conjunto por parte dos Estados-Membros. A total abolição do financiamento conjunto 
reduziria o número de propostas para os programas oriundos dos Estados-Membros.

Alteração 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 %
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 60 %
das despesas elegíveis. Os 
Estados-Membros podem cobrir até 20 % 
dos custos. O resto da despesa fica a cargo 
das entidades proponentes.

Or. it

Alteração 248
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. Os 
Estados-Membros podem cobrir até 20 % 
dos custos. O resto da despesa fica a cargo 
das entidades proponentes.

Or. pt

Alteração 249
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

(1) A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. Os 
Estados-Membros podem assumir até 
30 % dos custos. O resto da despesa fica a 
cargo das entidades proponentes.
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Or. de

Justificação

O cofinanciamento voluntário por parte dos Estados-Membros deve ser mantido.

Alteração 250
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo do Estado-Membro até ao 
limite de 30 % e o remanescente fica a 
cargo das entidades proponentes.

Or. en

Justificação

O atual sistema de cofinanciamento dos programas é muito eficaz e não há razão para o 
alterar. Em certos casos, o cofinanciamento é crucial para as organizações proponentes. Sem 
esta possibilidade, o número de programas apresentados diminuiria drasticamente.

Alteração 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. Os 
Estados-Membros podem contribuir até 
ao máximo de 30 %.
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Or. pl

Alteração 252
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 %
das despesas elegíveis. Os 
Estados-Membros podem cobrir até 30 % 
dos custos. O resto da despesa fica a cargo 
das entidades proponentes.

Or. en

Alteração 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. Os 
Estados-Membros podem cobrir até 30 % 
dos custos. O resto da despesa fica a cargo 
das entidades proponentes.

Or. en

Alteração 254
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes ou 
dos Estados-Membros que decidam 
oferecer cofinanciamento a nível 
nacional.

Or. ro

Alteração 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Alteração 256
Giancarlo Scottà
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 %
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 75 %
das despesas elegíveis O IVA não 
recuperável, genuína e definitivamente 
suportado pelos beneficiários, é uma 
despesa elegível. O resto da despesa fica a 
cargo das entidades proponentes.

Or. it

Justificação

O aumento do contributo da União para 75 % destina-se a compensar a exclusão da 
possibilidade de cofinanciamento nacional, previsto no Regulamento (CE) n.º 3/2008, o que 
pode ser discriminatório no que respeita à participação nos programas de várias entidades 
elegíveis. A fim de evitar desigualdades de tratamento, propõe-se, no caso das entidades 
abrangidas pelos regimes de IVA não recuperável, que este seja incluído nas despesas 
elegíveis quando genuína e definitivamente suportado pela entidade proponente.

Alteração 257
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 %
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 75 %
das despesas elegíveis. O IVA não 
recuperável, genuína e definitivamente 
suportado pelos beneficiários, é uma 
despesa elegível. O resto da despesa fica a 
cargo das entidades proponentes.

Or. it
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Alteração 258
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 %
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 60 %
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

Or. it

Justificação

Ao aceitar a exclusão do cofinanciamento dos Estados-Membros para evitar os auxílios 
estatais, é necessário aumentar a quota de contribuição da União.

Alteração 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 50 %
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

1. A contribuição da União para os 
programas simples não pode exceder 60 %
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

Or. it

Alteração 260
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição da União para os 1. A contribuição da União para os 



AM\1019268PT.doc 117/153 PE529.733v01-00

PT

programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes.

programas simples não pode exceder 50 % 
das despesas elegíveis. O resto da despesa 
fica a cargo das entidades proponentes. Os 
Estados-Membros podem não contribuir 
para a despesa.

Or. nl

Alteração 261
George Lyon, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As contribuições das organizações 
proponentes podem advir de receitas 
parafiscais ou de contribuições 
obrigatórias.

Or. en

Justificação

As regras em vigor previstas no Regulamento (CE) n.º 3/2008 do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2007, relativo a ações de informação e promoção a favor dos produtos 
agrícolas no mercado interno e nos países terceiros, permitem a utilização de receitas 
parafiscais e de contribuições obrigatórias para cofinanciar as ações de promoção.  A 
proposta deve ser alterada com vista a clarificar que tal ainda será permitido.

Alteração 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem 
participar no financiamento dos 
programas simples. A contribuição 
financeira dos Estados-Membros não 
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pode exceder 30 % das despesas elegíveis.

Or. en

Justificação

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Alteração 263
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 
eleva-se a 60 % para:

Suprimido

a) Programas simples que visem um ou 
mais países terceiros;

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Or. it

Alteração 264
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-
se a 60 % para:

Suprimido

a) Programas simples que visem um ou 
mais países terceiros;

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Or. en

Alteração 265
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para:

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 80 % para:

Or. ro

Alteração 266
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para:

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 75 % para:

Or. pt
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Alteração 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para:

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 70 % para:

Or. it

Alteração 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para:

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 70 % para:

Or. it

Alteração 269
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para:

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 65 % para:

Or. it

Justificação

A presente alteração resulta do aumento da contribuição da UE proposto no artigo 15.º, 
n.º 1.
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Alteração 270
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-
se a 60 % para:

2. A percentagem a cargo da União 
Europeia eleva-se a 60 % para:

Or. pt

Alteração 271
George Lyon, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para:

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para um programa simples que 
vise um ou mais países terceiros.

Or. en

Alteração 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para:

2. A percentagem referida no n.º 1 eleva-se 
a 60 % para as ações de informação e de 
promoção de frutos e produtos hortícolas 
destinados especificamente às crianças, 
em estabelecimentos escolares da União.

Or. es
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Justificação

Para incentivar as ações em países terceiros, é necessário que a percentagem a cargo das 
organizações proponentes se mantenha ao nível atual, devido à não participação dos 
Estados-Membros.

Alteração 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

- a) No caso de programas simples que 
visem um ou mais países terceiros, a 
percentagem referida no n.º 1 eleva-se a 
80 %.

Or. es

Justificação

Para incentivar as ações em países terceiros, é necessário que a percentagem a cargo das 
organizações proponentes se mantenha ao nível atual, devido à não participação dos 
Estados-Membros.

Alteração 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Programas simples que visem um ou 
mais países terceiros;

Suprimido

Or. es

Justificação

O texto está contido no n.º 1 e não se suprime da proposta.
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Alteração 275
George Lyon, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Programas simples que visem um ou 
mais países terceiros;

Suprimido

Or. en

Alteração 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Suprimido

Or. es

Justificação

O texto está contido no n.º 1 e não se suprime da proposta.

Alteração 277
George Lyon, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 

Suprimido
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especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Or. en

Justificação

Esta alínea é desnecessária, uma vez que o disposto já se encontra previsto ao abrigo do 
regime europeu de distribuição de frutas e produtos hortícolas nas escolas.

Alteração 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas, frescos ou 
transformados, de leite ou produtos 
lácteos, destinados especificamente às 
crianças, em estabelecimentos escolares da 
União.

Or. fr

Justificação

Para favorecer o conjunto dos produtos dos regimes de auxílio destinados a crianças e não 
apenas os frutos e produtos hortícolas.

Alteração 279
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas, bem como de 
leite e produtos lácteos, destinados 
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estabelecimentos escolares da União. especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Or. en

Alteração 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

b) Ações de informação e de promoção de 
leite ou frutos e produtos hortícolas 
destinados especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Or. en

Alteração 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

b) Ações de informação e de promoção de 
leite, frutos e produtos hortícolas 
destinados especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Or. pl

Alteração 282
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação e de promoção de
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

b) Ações de informação e de promoção do
leite, frutos e produtos hortícolas 
destinados especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Or. pt

Alteração 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas destinados 
especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

b) Ações de informação e de promoção de 
frutos e produtos hortícolas e de azeite 
destinados especificamente às crianças, em 
estabelecimentos escolares da União.

Or. it

Alteração 284
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Para ações de informação e 
promoção promovidas pelas regiões 
ultraperiféricas da União Europeia.

Or. pt

Alteração 285
Daciana Octavia Sârbu
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2  – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Campanhas de informação e ações 
para promover os produtos biológicos.

Or. ro

Alteração 286
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Programa simples relativo a:

- espécies e variedades vegetais 
autóctones, bem como produtos 
derivados; ou

- produtos de origem animal derivados de 
espécies, raças e populações animais 
autóctones.

Or. it

Justificação

É necessário prever uma contribuição da UE mais elevada para os programas com impacto 
positivo na proteção da biodiversidade.

Alteração 287
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A percentagem referida no nº 1 pode 
elevar-se até aos 80 % para os países que 
se encontram sob assistência financeira, 
ou até 2 anos após o encerramento deste 
processo de ajuda externa.

Or. pt

Alteração 288
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A percentagem a cargo da União 
eleva-se a 75 % para ações de informação 
e promoção de produtos de qualidade 
produzidos nas Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A percentagem da contribuição da 
União eleva-se a 75 % para os programas 
das regiões ultraperiféricas da União.

Or. en

Alteração 290
James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A percentagem da contribuição da 
União eleva-se a 75 % para as 
microempresas e para as empresas de 
dimensão média em programas de 
interesse especial para a União que não 
estejam abrangidos pelo n.º 2-A.

Or. en

Justificação

As microempresas constituem uma parte significativa do setor agroalimentar e, como tal, há 
que dar prioridade às organizações proponentes que se esforçam por integrar as 
microempresas que têm poucos recursos para ações de informação e promoção.

Alteração 291
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que os beneficiários das 
ações previstas num programa simples 
forem exclusivamente uma ou mais 
pequenas ou médias empresas, a 
percentagem referida no n.º 1 eleva-se a 
75 %.

Or. it

Justificação

Ao aceitar a exclusão do cofinanciamento dos Estados-Membros para evitar o risco de 
eventuais auxílios estatais, é necessário aumentar a quota de contribuição da União, que 
deve ser mais elevada para as pequenas e médias empresas que não tenham a capacidade 
financeira necessária para suportar os custos do programa.
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Alteração 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A contribuição financeira da União 
pode elevar-se aos 100 % em caso de 
crises.

Or. en

Justificação

Deve ser mantida a opção de 100 % de financiamento comunitário para ações em situações 
de crise.

Alteração 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na ausência de programas a 
executar no mercado interno relativos a 
uma ou várias das atividades de 
informação referidas no artigo 5.º, n.º 4, 
alíneas a), b) e c), cada Estado-Membro 
interessado pode desenvolver um 
programa e respetivos aspetos específicos 
com base no programa de trabalho 
referido no artigo 8.º, n.º 3, e deve 
escolher, através de concurso público, um 
organismo responsável pela execução do 
programa que se compromete a financiar.

Or. en
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Alteração 294
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A percentagem referida no n.º 1 
eleva-se a 75 % para um programa 
simples que vise um ou mais países 
terceiros;

Or. en

Justificação

As percentagens propostas pela Comissão não constituem incentivo suficiente para fazer 
aumentar significativamente o número de programas que visem países terceiros.  
Considerando a ausência de financiamento por parte dos Estados-Membros, é importante 
que estas organizações sejam incentivadas.

Alteração 295
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O IVA não recuperável, genuína e 
definitivamente suportado pelos 
beneficiários, é uma despesa elegível para 
financiamento da União.

Or. it

Justificação

Foi adotada uma disposição semelhante também nos novos regulamentos em matéria de 
política de coesão para o período 2014-2020.
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Alteração 296
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A percentagem referida no n.º 1 
eleva-se a 60 % para ações de informação 
e promoção que visem a distribuição de 
fruta e produtos hortícolas 
especificamente destinados às crianças 
em estabelecimentos escolares da União;

Or. en

Alteração 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O
Estado-Membro pode cobrir até 20-30 % 
do custo total. O resto da despesa fica a 
cargo das entidades proponentes.

Or. en

Justificação

O limite de 50 % é demasiado alto para muitos dos intervenientes mais pequenos. De modo a 
possibilitar a participação dos referidos intervenientes, deve ser possível o financiamento 
conjunto por parte dos Estados-Membros. A total abolição do financiamento conjunto 
reduziria o número de propostas para os programas oriundos dos Estados-Membros.

Alteração 298
Elisabeth Köstinger



AM\1019268PT.doc 133/153 PE529.733v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. Os 
Estados-Membros podem assumir até 
30 % da totalidade dos custos. O resto da 
despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

Or. de

Justificação

O cofinanciamento voluntário por parte dos Estados-Membros deve ser mantido.

Alteração 299
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo do Estado-Membro 
até ao limite de 30 % e o remanescente 
fica a cargo das entidades proponentes.

Or. en

Justificação

O atual sistema de cofinanciamento dos programas é muito eficaz e não há razão para o 
alterar. Em certos casos, o cofinanciamento é crucial para as organizações proponentes. Sem 
esta possibilidade, o número de programas apresentados diminuiria drasticamente.
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Alteração 300
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. Os 
Estados-Membros podem cobrir até 20 % 
dos custos. O resto da despesa fica a cargo 
das entidades proponentes.

Or. pt

Alteração 301
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 80 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes ou dos Estados-Membros que 
decidam oferecer cofinanciamento a nível 
nacional.

Or. ro

Alteração 302
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 75 % do total dos custos 
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admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

admissíveis para estes programas. O IVA 
não recuperável, genuína e 
definitivamente suportado pelos 
beneficiários, é uma despesa elegível. O 
resto da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

Or. it

Justificação

O aumento do contributo da União para 75 % destina-se a compensar a exclusão da 
possibilidade de cofinanciamento nacional, previsto no Regulamento (CE) n.º 3/2008, o que 
pode ser discriminatório no que respeita à participação nos programas de várias entidades 
elegíveis. A fim de evitar desigualdades de tratamento, propõe-se, no caso das entidades 
abrangidas pelos regimes de IVA não recuperável, que este seja incluído nas despesas 
elegíveis quando genuína e definitivamente suportado pela entidade proponente.

Alteração 303
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 75 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O IVA 
não recuperável, genuína e 
definitivamente suportado pelos 
beneficiários, é uma despesa elegível. O 
resto da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

Or. it

Alteração 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 18
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Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 70 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas, 
incluindo os programas "multi"
destinados aos países terceiros. O resto da 
despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

Or. it

Alteração 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 70 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

Or. it

Alteração 306
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 65 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

Or. it
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Alteração 307
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas no 
mercado interno e em 75 % nos países 
terceiros. O resto da despesa fica a cargo 
das entidades proponentes.

Or. en

Justificação

Os programas nos países terceiros devem ter um incentivo específico para que as 
organizações dos vários Estados-Membros apresentem programas, dado que estes são 
naturalmente mais complicados de criar. Ao mesmo tempo, uma vez que a contribuição 
nacional para os programas desaparece, o novo regime pode representar um aumento 
significativo (até 15 pontos percentuais) das percentagens de cofinanciamento para as 
organizações proponentes.

Alteração 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 309
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes. Os Estados-Membros podem 
não contribuir para a despesa.

Or. nl

Alteração 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas. O resto 
da despesa fica a cargo das entidades 
proponentes.

A taxa máxima de cofinanciamento é 
fixada em 60 % do total dos custos 
admissíveis para estes programas.

Or. pl

Alteração 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A percentagem de contribuição financeira 
da União pode elevar-se a 100 % dos 
custos em caso de crises.
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Or. en

Justificação

Deve ser mantida a opção de 100 % de financiamento comunitário para ações em situações 
de crise.

Alteração 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A percentagem referida no número 
anterior eleva-se a 80 % para os 
programas "multi" que visem um ou mais 
países terceiros.

Or. es

Justificação

O objetivo consiste em aumentar o atual nível de participação financeira das organizações 
proponentes.

Alteração 313
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os beneficiários das ações 
previstas num programa "multi" forem 
exclusivamente uma ou mais pequenas ou 
médias empresas, a percentagem referida 
no n.º 1 eleva-se a 75 %.

Or. it
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Justificação

Ao aceitar a exclusão do cofinanciamento dos Estados-Membros para evitar o risco de 
eventuais auxílios estatais, é necessário aumentar a quota de contribuição da União, que 
deve ser mais elevada para as pequenas e médias empresas que não tenham a capacidade 
financeira necessária para suportar os custos do programa.

Alteração 314
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A percentagem de cofinanciamento a 
cargo da União aumenta para 75 % no 
caso dos programas de ações de 
informação e promoção de produtos de 
qualidade produzidos nas Regiões 
Ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A percentagem de cofinanciamento da 
União eleva-se a 75 % para os programas 
das regiões ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem participar no 
financiamento dos programas "multi". A 
contribuição financeira dos 
Estados-Membros não pode exceder 30 % 
das despesas elegíveis.

Or. en

Justificação

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Alteração 317
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O IVA não recuperável, genuína e 
definitivamente suportado pelos 
beneficiários, é uma despesa elegível para 
financiamento da União.

Or. it

Justificação

Foi adotada uma disposição semelhante também nos novos regulamentos em matéria de 
política de coesão para o período 2014-2020.
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Alteração 318
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

A percentagem de cofinanciamento da 
União eleva-se a 80 % para as micro, 
pequenas e médias empresas em 
programas de interesse especial para a 
União que não estejam abrangidos pelos 
n.os 1-A e 1-B.

Or. en

Justificação

As microempresas constituem uma parte significativa do setor agroalimentar e, como tal, há 
que dar prioridade às organizações proponentes que se esforçam por integrar as 
microempresas que têm poucos recursos para ações de informação e promoção.

Alteração 319
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Às condições específicas em que cada 
uma das entidades proponentes referidas 
no artigo 7.º pode apresentar um 
programa, para garantir, nomeadamente, 
que o programa tenha representatividade 
e uma dimensão significativa;

Suprimido

Or. en
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Alteração 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Às condições específicas em que cada 
uma das entidades proponentes referidas 
no artigo 7.º pode apresentar um 
programa, para garantir, nomeadamente, 
que o programa tenha representatividade 
e uma dimensão significativa;

Suprimido

Or. de

Alteração 321
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Às condições de concorrência entre 
organismos de execução a que se refere o 
artigo 13.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 322
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Às condições específicas de 
admissibilidade dos programas simples, 
dos custos das ações de informação e de 
promoção e, se necessário, dos custos 
administrativos e de pessoal.

Suprimido
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Or. en

Alteração 323
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Às condições que assegurem que é 
concedida prioridade às marcas das PME, 
no caso de programas que prevejam a 
presença de marcas comerciais, em 
conformidade com o artigo 4.º;

Or. it

Justificação

É necessário recordar um princípio amplamente utilizado pela Comissão no âmbito da PAC 
destinado a beneficiar as micro, pequenas e médias empresas.

Alteração 324
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Às condições que assegurem que é 
concedida prioridade a projetos que 
promovem produtos obtidos através de 
matérias-primas agrícolas dos países das 
organizações proponentes, no caso dos 
programas que preveem os produtos 
transformados referidos no artigo 5.º, 
alínea b).

Or. it
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Justificação

Em consonância com o princípio expresso no considerando 2 e no artigo 8.º da proposta, «As 
ações de informação e de promoção devem contribuir para reforçar a competitividade da 
agricultura europeia [...].». Por conseguinte, é necessário assegurar a preferência pelos 
produtos transformados obtidos através matérias-primas não europeias.

Alteração 325
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As condições específicas em que 
cada uma das entidades proponentes 
referidas no artigo 7.º pode apresentar um 
programa, para garantir, nomeadamente, 
que o programa tenha representatividade 
e uma dimensão significativa;

Or. en

Alteração 326
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) As condições de concorrência entre 
organismos de execução a que se refere o 
artigo 13.º;

Or. en

Alteração 327
Béla Glattfelder
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) As condições específicas de 
admissibilidade dos programas, dos custos 
das ações de informação e de promoção e, 
se necessário, dos custos administrativos e 
de pessoal.

Or. en

Alteração 328
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. pt

Alteração 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o disposto no 
artigo 4.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en
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Alteração 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito da aplicação do presente 
regulamento, a Comissão pode consultar o 
grupo consultivo «Promoção dos Produtos 
Agrícolas», criado pela 
Decisão 2004/391/CE da Comissão27.

No âmbito da aplicação do presente 
regulamento, a Comissão deve consultar o 
grupo consultivo «Promoção dos Produtos 
Agrícolas», criado pela 
Decisão 2004/391/CE da Comissão27.

__________________ __________________
27 Decisão 2004/391/CE da Comissão, de 
23 de abril de 2004, relativa ao 
funcionamento dos grupos consultivos no 
domínio da política agrícola comum 
(JO L 120 de 24.4.2004, p. 50).

27 Decisão 2004/391/CE da Comissão, de 
23 de abril de 2004, relativa ao 
funcionamento dos grupos consultivos no 
domínio da política agrícola comum 
(JO L 120 de 24.4.2004, p. 50).

Or. pl

Justificação

O grupo consultivo deve ter um papel crucial no processo de desenvolvimento do programa 
de trabalho. As organizações de comércio devem ter uma palavra a dizer na formulação deste 
documento estratégico.

Alteração 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O grupo consultivo «Promoção dos 
Produtos Agrícolas» deve estar envolvido 
no trabalho desenvolvido em prol do 
programa de trabalho referido no 
artigo 8.º.
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Or. pl

Justificação

O grupo consultivo deve ter um papel crucial no processo de desenvolvimento do programa 
de trabalho. As organizações de comércio devem ter uma palavra a dizer na formulação deste 
documento estratégico.

Alteração 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, até 
31 de dezembro de [2017], um relatório 
intercalar sobre a aplicação do presente 
regulamento, incluindo a percentagem de 
adesão nos diferentes Estados-Membros, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
adequadas. A pedido do Parlamento 
Europeu, a Comissão deve apresentar o 
relatório intercalar à comissão 
responsável.

Or. en

Alteração 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 31 de 
dezembro de [2020], um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento, 
acompanhado, se necessário, de propostas 

A Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 31 de 
dezembro de [2020], um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
adequadas. A pedido do Parlamento 
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adequadas. Europeu, a Comissão deve apresentar o 
relatório intercalar à comissão 
responsável.

Or. en

Alteração 334
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 31 de 
dezembro de [2020], um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
adequadas.

A Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 31 de 
dezembro de [2020], um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo na análise as Regiões 
Ultraperiféricas, acompanhado, se 
necessário, de propostas adequadas. 
Também será apresentado um relatório 
intercalar antes de 31 de dezembro de 
2017, nas mesmas condições do relatório 
mencionado anteriormente.

Or. pt

Alteração 335
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido

[…]

Or. it

Alteração 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido

[…]

Or. it

Alteração 337
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 28 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No anexo VII – parte II, o ponto 1-C 
passa a ter a seguinte redação:

c) um título alcoométrico total não 
superior a 15 % vol. No entanto, em 
derrogação:

- o limite máximo do título alcoométrico 
total pode atingir 20 % vol para os vinhos 
produzidos sem qualquer enriquecimento 
provenientes de certas zonas vitícolas da 
União, a determinar pela Comissão por 
meio de atos delegados em conformidade 
com o artigo 59.º, n.º 1,

- o limite máximo do título alcoométrico 
total pode ser superior a 15 % vol para os 
vinhos com denominação de origem 
protegida produzidos sem qualquer 
enriquecimento pela adição de sacarose, 
mostos de uvas concentrados ou de mosto 
de uvas concentrado retificado;

Or. fr

Justificação

A modificação tem como objetivo precisar quais os métodos de enriquecimento que não 
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podem ser autorizados para os vinhos cujo título alcoométrico total ultrapassa os 15 %. 
Neste caso, os métodos de enriquecimento aplicáveis são os ditos subtrativos (concentração 
parcial por arrefecimento, osmose inversa) que não desvirtuam as caraterísticas do vinho 
através da adição de produtos enriquecedores exógenos.

Alteração 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 146.º do 
Regulamento (UE) XXXX/20.. [do 
Parlamento Europeu e do Conselho*, de..., 
relativo à organização comum do mercado 
dos produtos agrícolas (Regulamento 
«OCM única») (COM(2011)626)], e ao 
artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1184/2006 do Conselho28, e por força 
do artigo 42.º, primeiro parágrafo, do 
Tratado, os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não se aplicam aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros nos 
termos do presente regulamento, nem, 
tratando-se de programas que podem 
beneficiar de apoio da União ao abrigo do 
artigo 42.º, segundo parágrafo, do Tratado, 
às contribuições financeiras provenientes 
de receitas parafiscais ou de contribuições 
obrigatórias dos Estados-Membros que a 
Comissão tenha selecionado em 
conformidade com o presente regulamento.

Em derrogação ao artigo 146.º do 
Regulamento (UE) XXXX/20.. [do 
Parlamento Europeu e do Conselho*, de..., 
relativo à organização comum do mercado 
dos produtos agrícolas (Regulamento 
«OCM única») (COM(2011)626)], e ao 
artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1184/2006 do Conselho28, e por força 
do artigo 42.º, primeiro parágrafo, do 
Tratado, os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não se aplicam aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros nos 
termos do presente regulamento e à quota-
parte de financiamento, nem, tratando-se 
de programas que podem beneficiar de 
apoio da União ao abrigo do artigo 42.º, 
segundo parágrafo, do Tratado, às 
contribuições financeiras provenientes de 
receitas parafiscais ou de contribuições 
obrigatórias dos Estados-Membros que a 
Comissão tenha selecionado em 
conformidade com o presente regulamento.

__________________ __________________
28 Regulamento (CE) n.º 1184/2006 do 
Conselho, de 24 de julho de 2006, relativo 
à aplicação de determinadas regras de 
concorrência à produção e ao comércio de 
produtos agrícolas (JO L 214 de 4.8.2006, 
p. 7).

28 Regulamento (CE) n.º 1184/2006 do 
Conselho, de 24 de julho de 2006, relativo 
à aplicação de determinadas regras de 
concorrência à produção e ao comércio de 
produtos agrícolas (JO L 214 de 4.8.2006, 
p. 7).

Or. en
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Justificação

Trata-se de garantir a coerência com as alterações dos artigos 15.º e 18.º.

Alteração 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 146.º do 
Regulamento (UE) XXXX/20.. [do 
Parlamento Europeu e do Conselho*, de..., 
relativo à organização comum do mercado 
dos produtos agrícolas (Regulamento 
«OCM única») (COM(2011)626)], e ao 
artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1184/2006 do Conselho28, e por força 
do artigo 42.º, primeiro parágrafo, do 
Tratado, os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não se aplicam aos pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros nos 
termos do presente regulamento, nem, 
tratando-se de programas que podem 
beneficiar de apoio da União ao abrigo do 
artigo 42.º, segundo parágrafo, do Tratado, 
às contribuições financeiras provenientes 
de receitas parafiscais ou de contribuições 
obrigatórias dos Estados-Membros que a 
Comissão tenha selecionado em 
conformidade com o presente regulamento.

Em derrogação ao artigo 146.º do 
Regulamento (UE) XXXX/20.. [do 
Parlamento Europeu e do Conselho*, de..., 
relativo à organização comum do mercado 
dos produtos agrícolas (Regulamento 
«OCM única») (COM(2011)626)], e ao 
artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1184/2006 do Conselho28, e por força 
do artigo 42.º, primeiro parágrafo, do 
Tratado, os artigos 107.º, 108.º e 109.º do 
Tratado não se aplicam aos pagamentos, 
incluindo contribuições de 
cofinanciamento, efetuados pelos 
Estados-Membros nos termos do presente 
regulamento, nem, tratando-se de 
programas que podem beneficiar de apoio 
da União ao abrigo do artigo 42.º, 
segundo parágrafo, do Tratado, às 
contribuições financeiras provenientes de 
receitas parafiscais ou de contribuições 
obrigatórias dos Estados-Membros que a 
Comissão tenha selecionado em 
conformidade com o presente regulamento.

__________________ __________________
28 Regulamento (CE) n.º 1184/2006 do 
Conselho, de 24 de julho de 2006, relativo 
à aplicação de determinadas regras de 
concorrência à produção e ao comércio de 
produtos agrícolas (JO L 214 de 4.8.2006, 
p. 7).

28 Regulamento (CE) n.º 1184/2006 do 
Conselho, de 24 de julho de 2006, relativo 
à aplicação de determinadas regras de 
concorrência à produção e ao comércio de 
produtos agrícolas (JO L 214 de 4.8.2006, 
p. 7).
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Justificação

Os Estados-Membros devem manter a opção de cofinanciar os programas.

Alteração 340
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 23.º, atos delegados
destinados a assegurar a transição entre as 
disposições do Regulamento (CE) 
n.º 3/2008 e as do presente regulamento.

A Comissão adota, nos termos do 
artigo 24.º, atos de execução destinados a 
assegurar a transição entre as disposições 
do Regulamento (CE) n.º 3/2008 e as do 
presente regulamento.

Or. en


