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Alteração 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 42.º, primeiro 
parágrafo, e o seu artigo 43.º, n.º 2,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 42.º, primeiro 
parágrafo, o seu artigo 43.º, n.º 2, e o seu 
artigo 349.º,

Or. fr

Alteração 76
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É conveniente precisar o conteúdo dos 
programas de opções específicas ao 
afastamento e à insularidade (a seguir 
designados por "programas POSEI"), que, 
em conformidade com o princípio de 
subsidiariedade, devem ser estabelecidos 
pelos Estados-Membros em causa ao nível 
geográfico mais adequado e apresentados 
pelos Estados-Membros à Comissão para 
aprovação.

(3) É conveniente precisar o conteúdo dos 
programas de opções específicas ao 
afastamento e à insularidade (a seguir 
designados por "programas POSEI"), que, 
em conformidade com o princípio de 
subsidiariedade, devem ser estabelecidos 
pelos Estados-Membros em causa ao nível 
geográfico mais adequado e apresentados 
pelos Estados-Membros à Comissão para 
aprovação, depois de uma consulta 
interna, através de comités de 
acompanhamento regionais.

Or. pt

Alteração 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
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Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de não pôr em causa os 
objectivos apoiados pelos programas 
POSEI, a Comissão deveria realizar 
estudos de impacto sempre que forem 
negociados acordos internacionais de 
comércio e que, por essa razão, os 
subsectores apoiados por esses programas 
possam ser colocados em risco. Uma vez 
realizados, a Comissão transmitirá esses 
estudos de impacto ou avaliações prévias 
das consequências possíveis ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e às 
autoridades departamentais ou regionais 
eleitas das regiões ultraperiféricas antes 
da conclusão dos acordos internacionais 
em questão.

Or. fr

Alteração 78
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em aplicação do princípio de 
subsidiariedade e num espírito de 
flexibilidade, que estão na base da 
abordagem de programação adoptada para 
o regime a favor das regiões 
ultraperiféricas, as autoridades designadas 
pelo Estado-Membro podem propor 
alterações do programa para adaptá-lo à 
realidade das regiões ultraperiféricas. No 
mesmo espírito, o procedimento de 
alteração dos programas deve ser adaptado 
ao nível de pertinência de cada tipo de 

(5) Em aplicação do princípio de 
subsidiariedade e num espírito de 
flexibilidade, que estão na base da 
abordagem de programação adoptada para 
o regime a favor das regiões 
ultraperiféricas, as autoridades designadas 
pelo Estado-Membro podem propor 
alterações do programa, depois de 
consultadas as partes interessadas em 
sede de comité de acompanhamento 
regional, para adaptá-lo à realidade das 
regiões ultraperiféricas. No mesmo 
espírito, o procedimento de alteração dos 
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alteração. programas deve ser adaptado ao nível de 
pertinência de cada tipo de alteração.

Or. pt

Alteração 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para realizar eficazmente o objectivo de 
diminuição dos preços nas regiões 
ultraperiféricas e minorar os custos 
adicionais decorrentes da 
ultraperifericidade, e simultaneamente 
manter a competitividade dos produtos da 
União, é conveniente conceder ajudas para 
o fornecimento de produtos da União 
àquelas regiões. Essas ajudas devem ter em 
conta os custos adicionais de transporte 
para as regiões ultraperiféricas e os preços 
praticados na exportação para países 
terceiros, bem como, no caso de factores de 
produção agrícola ou de produtos 
destinados a transformação, de outros 
custos adicionais da ultraperifericidade, 
nomeadamente decorrentes da insularidade 
e da superfície reduzida.

(8) Para realizar eficazmente o objectivo de 
diminuição dos preços nas regiões 
ultraperiféricas, minorando os custos 
adicionais decorrentes da 
ultraperifericidade, e simultaneamente 
manter a competitividade dos produtos das 
regiões ultraperiféricas, é conveniente 
conceder ajudas para o fornecimento de 
produtos da União àquelas regiões. Essas 
ajudas devem ter em conta os custos 
adicionais ligados ao transporte desses 
produtos para as regiões ultraperiféricas e 
os preços praticados na exportação para 
países terceiros, bem como, no caso de 
factores de produção agrícola ou de 
produtos destinados a transformação, de 
outros custos adicionais da 
ultraperifericidade, nomeadamente 
decorrentes da insularidade e da superfície 
reduzida.

Or. fr

Alteração 80
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Para realizar eficazmente o objectivo de 
diminuição dos preços nas regiões 
ultraperiféricas e minorar os custos 
adicionais decorrentes da 
ultraperifericidade, e simultaneamente 
manter a competitividade dos produtos da 
União, é conveniente conceder ajudas para 
o fornecimento de produtos da União 
àquelas regiões. Essas ajudas devem ter em 
conta os custos adicionais de transporte 
para as regiões ultraperiféricas e os preços
praticados na exportação para países 
terceiros, bem como, no caso de factores de 
produção agrícola ou de produtos 
destinados a transformação, de outros 
custos adicionais da ultraperifericidade, 
nomeadamente decorrentes da insularidade 
e da superfície reduzida.

(8) Para realizar eficazmente o objectivo de 
diminuição dos preços nas regiões 
ultraperiféricas e minorar os custos 
adicionais decorrentes da 
ultraperifericidade, e simultaneamente 
manter a competitividade dos produtos da 
União, é conveniente conceder ajudas para 
o fornecimento de produtos da União 
àquelas regiões. Essas ajudas devem ter em 
conta os custos adicionais de transporte 
para as regiões ultraperiféricas e os preços 
praticados na exportação para países 
terceiros, bem como, no caso de factores de 
produção agrícola ou de produtos 
destinados a transformação, de outros 
custos adicionais da ultraperifericidade, 
nomeadamente decorrentes da insularidade 
e da superfície reduzida, do terreno 
acidentado, do clima adverso e da 
dispersão das ilhas.

Or. pt

Alteração 81
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A diversificação, embora sendo 
desejável dada a realidade das regiões 
ultraperiféricas, apresenta-se por vezes de 
difícil execução.

Or. pt

Alteração 82
Rolandas Paksas
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de evitar especulações que 
prejudicariam os utilizadores finais nas 
regiões ultraperiféricas, é conveniente 
precisar que só os produtos de qualidade 
sã, íntegra e comercializável podem 
beneficiar do regime específico de 
abastecimento.

(9) A fim de evitar especulações que 
prejudicariam os utilizadores finais nas 
regiões ultraperiféricas, é conveniente 
precisar que só os produtos de qualidade 
sã, íntegra e comercializável podem 
beneficiar do regime específico de 
abastecimento, quando tenham sido 
estabelecidas condições equivalentes para 
os utilizadores finais.

Or. lt

Alteração 83
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No que diz respeito ao açúcar 
além-quota para o abastecimento dos 
Açores, da Madeira e das ilhas Canárias, há 
que continuar a aplicar o regime de isenção 
dos direitos de importação. Os Açores 
devem igualmente ser autorizados a 
beneficiar da isenção dos direitos de 
importação de açúcar bruto de cana, no 
limite da respectiva estimativa de 
abastecimento.

(15) No que diz respeito ao açúcar 
além-quota para o abastecimento dos 
Açores, da Madeira e das ilhas Canárias, há 
que continuar a aplicar o regime de isenção 
dos direitos de importação. Os Açores 
devem igualmente ser autorizados a 
beneficiar da isenção dos direitos de 
importação de açúcar bruto de cana, no 
limite máximo de 5 por cento em relação 
às exportações do ano anterior.

Or. lt

Alteração 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) Atendendo a que o arroz é um 
elemento de base do regime alimentar da
Reunião, que não produz quantidades 
suficientes para cobrir as necessidades 
locais, a importação deste produto para a 
Reunião deve continuar isenta de direitos.

(17) Atendendo a que o arroz é um 
elemento de base do regime alimentar na
Reunião, onde estão instaladas, desde há 
muitos anos, indústrias de transformação 
e branqueamento de arroz, e que a 
Reunião não produz quantidades 
suficientes de arroz para cobrir as 
necessidades locais, a importação deste 
produto para a Reunião deve continuar 
isenta de direitos.

Or. fr

Alteração 85
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A política da União a favor das 
produções locais das regiões 
ultraperiféricas tem abrangido uma 
multiplicidade de produtos e de medidas 
favoráveis à sua produção, comercialização 
e transformação. Essas medidas revelaram-
se eficazes e possibilitaram o 
prosseguimento e desenvolvimento das 
actividades agrícolas. Cabe à União 
continuar a apoiar essas produções, 
elemento fundamental do equilíbrio 
ambiental, social e económico das regiões 
ultraperiféricas. A experiência adquirida 
revelou que, à semelhança da política de 
desenvolvimento rural, uma parceria 
reforçada com as autoridades locais 
permite um conhecimento mais próximo 
das problemáticas específicas das regiões 
em causa. Há, pois, que continuar a apoiar 
as produções locais através dos programas 
POSEI.

(18) A política da União a favor das 
produções locais das regiões 
ultraperiféricas tem abrangido uma 
multiplicidade de produtos e de medidas 
favoráveis à sua produção, comercialização 
e transformação. Essas medidas revelaram-
se eficazes e possibilitaram o 
prosseguimento e desenvolvimento das 
actividades agrícolas. Cabe à União 
continuar a apoiar essas produções, 
elemento fundamental do equilíbrio 
ambiental, social e económico das regiões 
ultraperiféricas. A experiência adquirida 
revelou que, à semelhança da política de 
desenvolvimento rural, uma parceria 
reforçada com as autoridades locais 
permite um conhecimento mais próximo 
das problemáticas específicas das regiões 
em causa. Há, pois, que continuar a apoiar 
as produções locais através dos programas 
POSEI e do financiamento atribuído no 
âmbito dos fundos estruturais e dos 
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fundos agrícolas (Fundo Europeu de 
Orientação e de Garantia Agrícola e 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural).

Or. lt

Alteração 86
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de apoiar a comercialização dos 
produtos das regiões ultraperiféricas, é 
conveniente instaurar uma ajuda destinada 
à comercialização desses produtos fora da 
região de produção.

(19) A fim de apoiar a comercialização dos 
produtos das regiões ultraperiféricas, é 
conveniente instaurar uma ajuda destinada 
à comercialização desses produtos fora da 
região de produção, tendo em conta os 
elevados sobrecustos que sofrem, 
decorrentes da grande distância dos 
mercados consumidores e da necessidade 
da dupla armazenagem, e que criam 
desvantagens competitivas decisivas na 
sua competitividade no mercado interno.
Justifica-se assim a necessidade de um 
aumento no envelope financeiro do 
programa POSEI.

Or. pt

Alteração 87
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os produtores agrícolas das regiões 
ultraperiféricas devem ser incentivados a 
fornecer produtos de qualidade e a 
comercialização desses produtos deve ser 

(22) Os produtores agrícolas das regiões 
ultraperiféricas devem ser incentivados a 
fornecer produtos de qualidade e a 
comercialização desses produtos deve ser 
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favorecida. Para tal, pode ser útil utilizar o 
símbolo gráfico criado pela União.

favorecida. Para tal, pode ser útil utilizar o 
símbolo gráfico criado pela União, aliando 
campanhas de promoção do símbolo, no 
sentido de garantir uma maior empatia e 
reconhecimento facilitado dos produtos 
das regiões ultraperiféricas por parte do 
consumidor.

Or. pt

Alteração 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O regime de abastecimento e as 
medidas a favor das produções locais 
deverão ser orientados, sempre que 
possível, para uma produção agrícola de 
qualidade e para produtos inovadores com 
valor acrescentado que possam satisfazer 
mercados exigentes e nichos de mercado.

Or. pt

Alteração 89
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Deverão ter-se igualmente em 
conta os sobrecustos que afectam as 
produções agrícolas das regiões 
ultraperiféricas relacionados com a 
reduzida dimensão das parcelas agrícolas 
e com a sua dispersão, incluindo a maior 
utilização de gasóleo agrícola não apenas 
por equipamentos que desenvolvem força 
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de tracção, mas também por outros, 
utilizados para o transporte de diversos 
equipamentos agrícolas entre 
explorações.

Or. pt

Alteração 90
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para compensar os condicionalismos 
especiais da produção agrícola nas regiões 
ultraperiféricas decorrentes da 
ultraperifericidade, nomeadamente do 
afastamento, da insularidade, da superfície 
reduzida, do relevo, do clima e da 
dependência económica de um pequeno 
número de produtos, pode ser concedida 
uma derrogação à política constante da 
Comissão de não autorizar auxílios estatais 
ao funcionamento nos sectores da 
produção, da transformação e da 
comercialização dos produtos agrícolas 
enumerados no anexo I do Tratado.

(26) Para compensar os condicionalismos 
especiais da produção agrícola nas regiões 
ultraperiféricas decorrentes da 
ultraperifericidade, nomeadamente do 
afastamento, da insularidade, da superfície 
reduzida, do relevo, do clima e da 
dependência económica de um pequeno 
número de produtos, pode ser concedida 
uma derrogação à política constante da 
Comissão de não autorizar auxílios estatais 
ao funcionamento nos sectores da 
produção, da transformação e da 
comercialização dos produtos agrícolas 
enumerados no anexo I do Tratado. A 
produção agrícola tem uma função vital 
na dinamização das zonas rurais e 
fixação das populações, pois as zonas 
rurais ultraperiféricas são especialmente 
atingidas pelo envelhecimento da 
população, a fraca densidade 
populacional e, em algumas zonas, pelo 
despovoamento. 

Or. pt

Alteração 91
Gabriel Mato Adrover
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A situação fitossanitária das 
produções agrícolas nas regiões 
ultraperiféricas confronta-se com 
dificuldades especiais ligadas às condições 
climáticas e à insuficiência dos meios de 
luta até agora utilizados nessas regiões. 
Importa, pois, pôr em prática programas de 
luta contra os organismos nocivos, 
incluindo os programas de luta por 
métodos biológicos, e definir a 
participação financeira da União a destinar 
para a execução desses programas.

(27) A situação fitossanitária das 
produções agrícolas nas regiões 
ultraperiféricas confronta-se com 
dificuldades especiais ligadas ao aumento 
das importações, às condições climáticas e 
à insuficiência dos meios de luta até agora 
utilizados nessas regiões. Importa, pois, 
pôr em prática programas de luta e de 
formação contra os organismos nocivos, 
incluindo os programas de luta por 
métodos biológicos sustentáveis e 
respeitadores do ambiente, e definir a 
participação financeira da União a destinar 
para a execução desses programas.

Or. es

Alteração 92
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A reestruturação do sector leiteiro 
ainda não está concluída nos Açores.
Atendendo à forte dependência dos Açores 
da produção leiteira, à qual se juntam 
outras desvantagens ligadas à 
ultraperifericidade do arquipélago e a falta 
de uma produção alternativa rentável, é 
necessário confirmar a derrogação de 
certas disposições do Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 relativas às imposições sobre 
os excedentes de leite e de produtos 
lácteos.

(29) A reestruturação do sector leiteiro 
ainda não está concluída nos Açores.
Atendendo à forte dependência dos Açores 
da produção leiteira, à qual se juntam 
outras desvantagens ligadas à 
ultraperifericidade do arquipélago e a falta 
de uma produção alternativa rentável, é 
necessário confirmar a derrogação de 
certas disposições do Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 relativas às imposições sobre 
os excedentes de leite e de produtos 
lácteos. No mesmo sentido, a fim de 
proporcionar uma recuperação estrutural 
mais rápida, que melhor prepare o sector 
para o fim do regime das quotas leiteiras, 
justifica-se que o envelope financeiro do 
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programa POSEI venha a ser reforçado 
nos montantes adequados às medidas que 
eventualmente venham a ser necessárias, 
em resultado dos estudos propostos neste 
regulamento sobre os previsíveis impactos 
da abolição deste regime.

Or. pt

Alteração 93
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A decisão de eliminação das 
quotas leiteiras terá um impacto muito 
negativo no sector do leite e produtos 
lácteos, a que a proposta da Comissão 
Europeia sobre relações contratuais não 
responde. Este aspecto aliado ao aumento 
dos factores de produção e à volatilidade 
dos preços diminui fortemente a 
competitividade, o que exige a cada 
momento avaliar os impactos negativos e 
proceder à introdução de medidas 
compensatórias específicas, através do 
incremento do financiamento dos 
programas POSEI, que permita garantir a 
sustentabilidade do sector nas regiões 
ultraperiféricas onde se encontra 
instalado.

Or. pt

Alteração 94
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(29-A) Dada a natureza insubstituível da 
produção leiteira nos Açores, como 
principal motor da economia, da 
estabilidade social, da qualidade 
ambiental e da ocupação do território, o 
programa POSEI, como programa que 
visa adaptar a Politica Agrícola Comum 
às regiões ultraperiféricas, é o 
instrumento privilegiado para estabelecer 
as medidas eventualmente necessárias 
para manter os actuais níveis de 
produção, decorrentes dos direitos 
produtivos atribuídos.

Or. pt

Alteração 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O apoio à produção de leite de vaca na 
Madeira e na Reunião não tem sido 
suficiente para manter o equilíbrio entre o 
abastecimento interno e externo, devido, 
nomeadamente, às graves dificuldades 
estruturais que afectam o sector e à 
reduzida capacidade deste para se adaptar 
com sucesso a novos contextos 
económicos. Torna-se, portanto, necessário 
continuar a autorizar a produção de leite 
UHT reconstituído a partir de leite em pó 
originário da União, para assegurar uma 
taxa mais importante de cobertura do 
consumo local. A fim de informar 
correctamente o consumidor, é conveniente 
impor a obrigação de indicar no rótulo de 
venda o modo de obtenção do leite UHT 
reconstituído a partir de leite em pó.

(30) O apoio à produção de leite de vaca na 
Madeira e na Reunião não tem sido 
suficiente para manter o equilíbrio entre o 
abastecimento interno e externo, devido, 
nomeadamente, às graves dificuldades 
estruturais que afectam o sector e às suas 
dificuldades para se adaptar a novos 
contextos económicos. Torna-se, portanto, 
necessário continuar a autorizar a produção 
de leite UHT reconstituído a partir de leite 
em pó originário da União, para assegurar 
uma taxa mais importante de cobertura do 
consumo local, desde que essa medida não 
entrave a recolha e o escoamento da 
totalidade da produção do leite obtido 
localmente, nem os esforços envidados 
para favorecer o desenvolvimento desta 
produção e tendo simultaneamente como 
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objectivo a médio prazo, para a Reunião, 
conseguir a auto-suficiência da produção 
de leite e produtos lácteos. A fim de 
informar correctamente o consumidor, é 
conveniente impor a obrigação de indicar 
no rótulo de venda o modo de obtenção do 
leite UHT reconstituído a partir de leite em 
pó. Esta disposição deverá poder ser 
aplicada na Martinica, Guiana e 
Guadalupe, desde que a França o solicite 
e fundamente o seu pedido na vontade dos 
actores locais para dela beneficiarem, 
bem como na sua capacidade para 
implementarem o desenvolvimento do 
sector leiteiro.

Or. fr

Alteração 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Com vista à satisfação do consumo 
local de leite na Madeira e nas Canárias e 
tendo em conta a situação excedentária 
dos Açores, é conveniente fomentar a 
dinâmica de comércio entre as regiões 
ultraperiféricas, através de medidas 
específicas que contribuam para a 
activação destas relações comerciais, 
nomeadamente para as vias de transporte. 
Deverão ainda ser asseguradas as 
necessárias condições a um comércio 
justo e equitativo, nomeadamente no que 
diz respeito à incidência fiscal sobre as 
trocas comerciais.

Or. pt
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Alteração 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) É conveniente apoiar as 
actividades pecuárias tradicionais. Para 
satisfazer as necessidades de consumo 
locais da Madeira e das Canárias, é 
conveniente fomentar a importação de 
jovens bovinos machos, nomeadamente 
dos Açores, com vista a fortalecer a 
dinâmica de comércio entre as regiões 
ultraperiféricas. Deverão ainda ser 
asseguradas as necessárias condições a 
um comércio justo e equitativo, 
nomeadamente no que diz respeito à 
incidência fiscal sobre as trocas 
comerciais.

Or. pt

Alteração 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A cultura do tabaco tem sido, 
historicamente, muito importante no 
arquipélago das Canárias. No plano 
económico, é uma indústria manufactureira 
que continua a representar uma das 
principais actividades industriais da região.
No plano social, a cultura requer muita 
mão-de-obra e é efectuada por pequenos 
agricultores. A cultura do tabaco não tem, 
porém, uma rendibilidade adequada e corre 
o risco de desaparecer. Com efeito, a sua 
produção actual limita-se a uma pequena 
superfície na ilha de La Palma, destinada à 

(34) A cultura do tabaco tem sido, 
historicamente, muito importante nos 
arquipélagos das Canárias e dos Açores.
No plano económico, é uma indústria 
manufactureira que continua a representar 
uma das principais actividades industriais 
da região. No plano social, a cultura requer 
muita mão-de-obra e é efectuada por 
pequenos agricultores, permitindo, no caso 
dos Açores, a rotação de terras, evitando a 
monocultura e a utilização excessiva de 
adubos. A cultura do tabaco não tem, 
porém, uma rendibilidade adequada e corre 
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manufactura artesanal de charutos. É, pois, 
conveniente autorizar a Espanha a 
continuar a conceder uma ajuda 
complementar da ajuda da União, a fim de 
permitir a manutenção dessa cultura 
tradicional e da actividade artesanal que 
lhe está associada. Além disso, para manter 
a actividade industrial de fabrico de 
produtos de tabaco, é conveniente 
continuar a isentar o tabaco em rama e
semimanufacturado dos direitos 
aduaneiros de importação no arquipélago
canário, até ao limite de uma quantidade 
anual de 20 000 toneladas de equivalente 
tabaco em rama destalado.

o risco de desaparecer. Com efeito, a sua 
produção actual limita-se a uma pequena 
superfície na ilha de La Palma, nas 
Canárias, destinada à manufactura 
artesanal de charutos, e na ilha de São 
Miguel, nos Açores, destinada à produção 
de charutos e cigarrilhas. É, pois, 
conveniente autorizar a Espanha e 
Portugal a continuar a conceder uma ajuda 
complementar da ajuda da União, a fim de 
permitir a manutenção dessa cultura 
tradicional e da actividade artesanal que 
lhe está associada. Além disso, para manter 
a actividade industrial de fabrico de 
produtos de tabaco, é conveniente 
continuar a isentar o tabaco em rama e
semimanufacturado dos direitos aduaneiros 
de importação nos arquipélagos canário e 
açoriano, até ao limite de uma quantidade 
anual de 20 000 toneladas de equivalente 
tabaco em rama destalado.

Or. pt

Alteração 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Para cabal cumprimento dos 
objectivos do presente regulamento, 
importa que este instrumento possa 
acautelar as eventuais repercussões 
negativas da reforma da Política Agrícola 
Comum pós-2013, devendo-se proceder a 
uma aplicação selectiva e progressiva da 
nova PAC às regiões ultraperiféricas 
tendo em conta as suas especificidades.

Or. pt
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Alteração 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 35-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-B) Para cabal cumprimento dos 
objectivos do presente regulamento, 
importa que este instrumento possa 
acautelar, a cada momento, as 
repercussões negativas dos acordos 
bilaterais e multilaterais, através da 
realização de um estudo de impacto prévio
à celebração dos acordos, seguido das 
respectivas medidas compensatórias.

Or. pt

Alteração 101
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Desde 2006, as necessidades em 
produtos essenciais aumentaram em certas 
regiões ultraperiféricas, especialmente nos 
Açores e nos departamentos ultramarinos 
franceses, devido ao desenvolvimento do 
efectivo pecuário e à pressão demográfica.
É, pois, conveniente aumentar a parte do
orçamento que os Estados-Membros 
podem utilizar para o regime específico de 
abastecimento das regiões em causa.

(36) Desde 2006, as necessidades em 
produtos essenciais aumentaram em certas 
regiões ultraperiféricas, especialmente nos 
Açores e nos departamentos ultramarinos 
franceses, devido ao desenvolvimento do 
efectivo pecuário e à pressão demográfica.
É, pois, conveniente proceder a um 
aumento efectivo do envelope financeiro 
do regime específico de abastecimento, a 
fim de não comprometer os actuais 
apoios, indispensáveis às produções 
locais, principal objectivo do programa 
POSEI.

Or. pt
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Alteração 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) preservar e desenvolver a actividade 
agrícola das regiões ultraperiféricas, 
incluindo a produção, a transformação e a 
comercialização dos produtos locais.

b) perenizar e desenvolver, numa 
perspectiva sustentável, os subsectores 
ditos de diversificação animal e vegetal
das regiões ultraperiféricas, incluindo a 
produção, a transformação e a 
comercialização dos produtos locais e, 
para este efeito, melhorar 
significativamente o auto-abastecimento 
da população local, através do aumento 
da produção endógena e da redução das 
importações.

Or. fr

Alteração 103
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) preservar e desenvolver a actividade 
agrícola das regiões ultraperiféricas, 
incluindo a produção, a transformação e a 
comercialização dos produtos locais.

b) preservar e desenvolver a actividade 
agrícola das regiões ultraperiféricas, 
incluindo a produção, a transformação e a 
comercialização dos produtos locais, 
nomeadamente os custos de transporte 
agravados.

Or. pt

Alteração 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) preservar o desenvolvimento e 
reforçar a competitividade dos subsectores 
agrícolas tradicionais das regiões 
ultraperiféricas, incluindo a produção, a 
transformação e a comercialização das 
produções e produtos locais, assegurando 
simultaneamente uma justa repartição 
entre os produtores, as transformadoras e 
os distribuidores dos rendimentos 
resultantes dos produtos e subprodutos 
desses subsectores.

Or. fr

Alteração 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os objectivos enunciados no n.º 1 são 
implementados numa perspectiva global 
de desenvolvimento sustentável que, 
simultaneamente, seja respeitadora do 
ambiente e garanta aos produtores e aos 
agricultores rendimentos correctos. Estes 
objectivos são também implementados no 
intuito de assegurar formação 
permanente aos agricultores e às 
transformadoras, a fim de favorecer o 
desenvolvimento de subsectores agrícolas 
qualitativos, produtivos e sustentáveis.

Or. fr

Alteração 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 



AM\869905PT.doc 21/41 PE467.064v01-00

PT

Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa POSEI é instituído ao nível 
geográfico considerado mais adequado
pelo Estado-Membro em causa. O 
programa é elaborado pelas autoridades 
competentes designadas pelo 
Estado-Membro e apresentado por este à 
Comissão para aprovação em 
conformidade com o artigo 6.º, após 
consulta das autoridades e organizações 
competentes ao nível territorial adequado.

2. Os programas POSEI são estabelecidos 
pela autoridade ou as autoridades
designadas pelos Estados-Membros 
respectivos ao nível geográfico que 
considerarem mais adequado.

Or. fr

Alteração 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao nível geográfico adequado, as 
autoridades, as colectividades 
departamentais ou regionais competentes, 
as organizações competentes e as 
organizações representativas e/ou 
profissionais interessadas deverão ser 
consultadas sobre os projectos de 
programa POSEI antes da sua 
apresentação à Comissão, para 
aprovação.

Or. fr

Alteração 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
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Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Por cada Estado-Membro só pode ser 
apresentado um programa POSEI para as
suas regiões ultraperiféricas.

3. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão e a todas as organizações 
interessadas pelo POSEI um esquema 
organizacional claro sobre o processo de 
elaboração dos programas POSEI.

Or. fr

Alteração 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas tomadas no quadro dos 
programas POSEI devem ser conformes 
com o direito da União e coerentes com as 
outras políticas da União e com as medidas 
tomadas com base nestas últimas.

1. As medidas tomadas no quadro dos 
programas POSEI devem ser conformes 
com o direito da União e coerentes com as 
outras políticas da União e com as medidas 
tomadas com base nestas últimas, sem 
prejuízo do artigo 349.º do Tratado sobre 
o Financiamento da União Europeia no 
que se refere ao reconhecimento da 
aplicação de um quadro diferenciado às
regiões ultraperiféricas, a fim de permitir 
o seu desenvolvimento e a sua integração 
equitativa na União através da 
implementação de programas e de 
instrumentos específicos e adequados à 
sua situação.

Or. fr

Alteração 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
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Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão um projecto de programa POSEI 
no quadro da dotação financeira prevista 
no artigo 29.º, n.ºs 2 e 3.

1. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão um projecto de programa POSEI 
no quadro da dotação financeira prevista 
no artigo 29.º, n.ºs 2 e 3. O referido 
projecto de programa POSEI não poderá 
ser aceite pela Comissão enquanto não 
tiver sido notificado aos presidentes das 
colectividades departamentais ou 
regionais eleitas.

Or. fr

Alteração 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em função da avaliação anual da 
execução das medidas constantes dos 
programas POSEI, os Estados-Membros
podem apresentar à Comissão propostas 
para a sua alteração no âmbito da dotação 
financeira prevista no artigo 29.º, n.ºs 2 e 3, 
a fim de melhor os adaptar às exigências 
das regiões ultraperiféricas e à estratégia 
proposta. A Comissão adopta por acto de 
execução as regras uniformes de 
apresentação das propostas de alteração do 
programa.

2. Em função da avaliação anual da 
execução das medidas constantes dos 
programas POSEI, os Estados-Membros
podem apresentar à Comissão, após 
consulta às autoridades departamentais 
ou regionais eleitas, propostas para a sua 
alteração no âmbito da dotação financeira 
prevista no artigo 29.º, n.ºs 2 e 3, a fim de 
melhor os adaptar às exigências das regiões 
ultraperiféricas e à estratégia proposta. A 
Comissão adopta por acto de execução as 
regras uniformes de apresentação das 
propostas de alteração do programa.

Or. fr
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Alteração 112
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em função da avaliação anual da 
execução das medidas constantes dos 
programas POSEI, os Estados-Membros 
podem apresentar à Comissão propostas 
para a sua alteração no âmbito da dotação 
financeira prevista no artigo 29.º, n.ºs 2 e 3, 
a fim de melhor os adaptar às exigências 
das regiões ultraperiféricas e à estratégia 
proposta. A Comissão adopta por acto de 
execução as regras uniformes de 
apresentação das propostas de alteração do 
programa.

2. Em função da avaliação anual da 
execução das medidas constantes dos 
programas POSEI, os Estados-Membros, 
após consulta dos actores 
socioeconómicos interessados, podem 
apresentar à Comissão propostas para a sua 
alteração no âmbito da dotação financeira 
prevista no artigo 29.º, n.ºs 2 e 3, a fim de 
melhor os adaptar às exigências das regiões 
ultraperiféricas e à estratégia proposta. A 
Comissão adopta por meio de actos de
execução as regras uniformes de 
apresentação das propostas de alteração do 
programa.

Or. pt

Alteração 113
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecido um regime específico de 
abastecimento para os produtos agrícolas, 
enumerados no anexo I do Tratado, 
essenciais nas regiões ultraperiféricas ao 
consumo humano ou ao fabrico de outros 
produtos ou como factores de produção 
agrícola.

1. É estabelecido um regime específico de 
abastecimento para os produtos agrícolas, 
enumerados no anexo I do Tratado, 
essenciais nas regiões ultraperiféricas ao 
consumo humano ou ao fabrico de outros 
produtos ou como factores de produção 
agrícola, tendo sempre em conta o 
princípio da simplificação administrativa 
para as administrações e sobretudo para 
os beneficiários finais, sem nunca pôr em 
causa a eficácia e os respectivos meios 
financeiros atribuídos ao programa 
POSEI.
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Or. pt

Alteração 114
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O n.º 3 não se aplica aos produtos 
transformados nos departamentos 
ultramarinos franceses que utilizem 
produtos que tenham beneficiado do 
regime específico de abastecimento, nos 
casos em que esses produtos sejam 
expedidos entre departamentos 
ultramarinos.

Or. fr

Justificação

A alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º abre a possibilidade de expedir entre departamentos 
ultramarinos produtos transformados a partir de matérias-primas que tenham beneficiado do 
REA, sem reembolso da vantagem. Todavia, nos termos do n.º 3 do artigo 9.º, não é 
concedida qualquer ajuda para os produtos que já tenham beneficiado do REA noutra região 
ultraperiférica.

Alteração 115
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
procurar contribuir para a repercussão 
efectiva da vantagem económica até ao 
utilizador final, dos benefícios concedidos 
no âmbito do regime específico de 
abastecimento, incluindo a aplicação de 
uma política fiscal mais favorável, quer 
para os produtos importados quer para os 
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produtos transformados que incorporem 
produtos importados ao abrigo deste 
regime.

Or. pt

Alteração 116
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) E sejam exportados para países terceiros 
ou expedidos para o resto da União, até ao 
limite das quantidades correspondentes às 
expedições e exportações tradicionais.
Essas quantidades são fixadas pela 
Comissão por acto de execução, com base 
na média das expedições ou exportações 
em 1989, 1990 e 1991;

a) E sejam exportados para países terceiros 
ou expedidos para o resto da União, até ao 
limite acordado. Essas quantidades são 
fixadas pela Comissão por acto de 
execução, com base na média das 
expedições ou exportações dos três anos 
mais favoráveis entre 2001 e 2011;

Or. en

Alteração 117
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) E que tenham suportado custos reais 
na sua importação superiores aos 
benefícios usufruídos ao abrigo deste 
regime, a fim de proporcionar uma 
melhor integração das regiões 
ultraperiféricas no mercado interno. Cabe 
à Comissão Europeia conceder esta 
autorização de acordo com os elementos 
comprovativos apresentados.

Or. pt



AM\869905PT.doc 27/41 PE467.064v01-00

PT

Alteração 118
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por "comércio regional", 
relativamente a cada departamento 
ultramarino francês, aos Açores e Madeira 
e às ilhas Canárias, o comércio com 
destino a países terceiros determinados 
pela Comissão por acto de execução.

3. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por "comércio regional", 
relativamente a cada departamento 
ultramarino francês, aos Açores e Madeira 
e às ilhas Canárias, o comércio com 
destino a países terceiros pertencentes ao 
espaço geográfico em que se situam essas 
regiões, assim como com destino a países 
terceiros historicamente ligados. A 
Comissão adopta os actos de execução 
relativos à lista desses países, tendo em 
conta os pedidos objectivos formulados 
pelos Estados-Membros, após consulta 
dos sectores interessados. Esta lista pode 
ser revista uma vez por cada Estado-
Membro, a pedido deste. Esses actos de 
execução são adoptados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o n.º2 do artigo 34.º.

Or. en

Justificação

Não deve ser permitida a actualização periódica desta lista de países, atendendo a que tal 
poderia conduzir a um aumento ilimitado das quantidades contempladas na alínea a) do n.º 2 
do artigo 13.º. Será mais proporcionado e razoável autorizar os Estados-Membros a 
apresentarem uma única vez um pedido de revisão.

Alteração 119
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Leite e Produtos Lácteos

A produção de lacticínios nos Açores 
exige a importação de materiais diversos, 
não disponíveis localmente, como sejam 
invólucros, plásticos e embalagens UHT, 
o que agrava os custos de produção e o 
preço final ao consumidor, pelo que 
importa contemplar este tipo de materiais 
nos apoios disponibilizados no quadro do 
regime específico de abastecimento.

Or. pt

Alteração 120
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas POSEI incluem medidas 
específicas a favor das produções agrícolas 
locais, abrangidas pelo âmbito de aplicação 
da parte III, título III, do Tratado, 
necessárias para assegurar a continuidade e 
o desenvolvimento das produções agrícolas 
locais em cada região ultraperiférica.

1. Os programas POSEI incluem medidas 
específicas a favor das produções agrícolas 
locais, abrangidas pelo âmbito de aplicação 
da parte III, título III, do Tratado, 
necessárias para assegurar a continuidade e 
o desenvolvimento das produções agrícolas 
locais em cada região ultraperiférica, tendo 
sempre em conta o principio de 
simplificação administrativa para as 
administrações e sobretudo para os 
beneficiários finais, sem nunca pôr em 
causa eficácia e os respectivos meios 
financeiros atribuídos ao programa 
POSEI.

Or. pt
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Alteração 121
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O montante de ajuda fixado para cada 
medida ou acção com vista a atingir um ou 
vários dos objectivos visados pelo 
programa.

f) O montante de ajuda fixado para cada 
medida com vista a atingir um ou vários 
dos objectivos visados pelo programa.

Or. fr

Alteração 122
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ajuda individual; c) O montante unitário da ajuda;

Or. fr

Alteração 123
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A França e Portugal apresentam à 
Comissão programas de luta contra os 
organismos prejudiciais aos vegetais e 
produtos vegetais, respectivamente nos 
departamentos ultramarinos franceses e nos 
Açores e Madeira. Esses programas 
especificam, nomeadamente, os objectivos 
a atingir, as acções a realizar, a sua duração 
e o seu custo. A protecção das bananas 
não é abrangida pelos programas a 

1. A França e Portugal apresentam à 
Comissão programas de luta contra os 
organismos prejudiciais aos vegetais e 
produtos vegetais, respectivamente nos 
departamentos ultramarinos franceses e nos 
Açores e Madeira. Esses programas 
especificam, nomeadamente, os objectivos 
a atingir, as acções a realizar, a sua duração 
e o seu custo.



PE467.064v01-00 30/41 AM\869905PT.doc

PT

apresentar em aplicação do presente 
artigo.

Or. fr

Alteração 124
Gabriel Mato Adrover

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas referidas nos artigos 103.º-
V, 103.º-W e 103.º-Y do Regulamento 
(CE) n.º 1234/2007 não são aplicáveis às 
ilhas Canárias.

3. As medidas referidas nos artigos 85.°-G, 
85.°-H, 85.º-I, 85.º-J, 85.º-K, 85.º-M,
103.º-V, 103.º-W e 103.º-Y do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 não são 
aplicáveis às ilhas Canárias.

Or. es

Justificação

A viticultura é uma actividade agrícola que contribui para a preservação do espaço rural das 
ilhas. O relator pretende isentar, no futuro, as Canárias das disposições que limitem o 
desenvolvimento desta actividade, tendo em conta a regressão que sofreu nos últimos anos. O 
impacto seria praticamente nulo para o sector peninsular, pois só 14,7% dos vinhos 
consumidos nas Canárias são de produção local.

Alteração 125
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No que se refere à preservação da 
paisagem e das características 
tradicionais das terras agrícolas, e 
especialmente a conservação dos muros 
de pedra de suporte dos socalcos, 
nalgumas regiões ultraperiféricas, é 
igualmente necessário incentivar a 
conservação dessas características, dada a 
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sua importância fundamental para a 
paisagem tradicional e a boa conservação 
dos terrenos, devido à difícil orografia e 
às características dos solos. Por isso, no 
âmbito do artigo 21.º, n.º 1, deve 
estender-se a outras regiões 
ultraperiféricas a flexibilidade de que a 
Madeira beneficia no que respeita à 
duplicação dos montantes máximos 
anuais elegíveis para apoio da União, 
constantes do anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 1628/2005.

Or. pt

Alteração 126
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até que o efectivo de jovens bovinos 
machos locais atinja um nível suficiente 
para assegurar a manutenção e o 
desenvolvimento da produção de carne 
local nos departamentos ultramarinos 
franceses e na Madeira, está aberta a 
possibilidade de importar bovinos 
originários de países terceiros e destinados 
ao consumo nos departamentos 
ultramarinos franceses e na Madeira, para 
fins de engorda no local, sem aplicação dos 
direitos de importação da pauta aduaneira 
comum. A Comissão adopta por acto de 
execução as medidas necessárias para a 
aplicação do presente parágrafo, e mais 
especialmente as regras de isenção de 
direitos para a importação de jovens 
bovinos machos para os departamentos 
ultramarinos franceses e a Madeira.

Até que o efectivo de jovens bovinos 
machos locais atinja um nível suficiente 
para assegurar a manutenção e o 
desenvolvimento da produção de carne 
local nos departamentos ultramarinos 
franceses e na Madeira e tendo em conta 
que os Açores, sendo excedentários, 
podem contribuir para colmatar o défice 
das restantes regiões ultraperiféricas, está 
aberta a possibilidade de importar bovinos 
originários de países terceiros e destinados 
ao consumo nos departamentos 
ultramarinos franceses e na Madeira, para 
fins de engorda no local, sem aplicação dos 
direitos de importação da pauta aduaneira 
comum. A Comissão adopta por meio de 
actos de execução as medidas necessárias 
para a aplicação do presente parágrafo, e 
mais especialmente as regras de isenção de 
direitos para a importação de jovens 
bovinos machos para os departamentos 
ultramarinos franceses e a Madeira.
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Or. pt

Alteração 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas previstas no presente 
regulamento, com excepção do artigo 21.º, 
constituem intervenções destinadas à 
estabilização dos mercados agrícolas, na 
acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), do 
Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do 
Conselho13.

1. As medidas previstas no presente 
regulamento, com excepção do artigo 21.º, 
constituem intervenções destinadas à 
estabilização dos mercados agrícolas e a 
garantir os pagamentos directos, na 
acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b) e c), 
do Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do 
Conselho13.

Or. pt

Alteração 128
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em cada exercício, a União financia 
as medidas previstas nos capítulos III e 
IV, que devem passar a incluir os 
aumentos efectivos de 20 % no Regime 
Especial de Abastecimento, considerados 
necessários para Portugal e França.

Or. pt

Alteração 129
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Em cada exercício financeiro a União 
financia as medidas previstas nos capítulos 
III e IV até um montante anual fixado em:

2. Em cada exercício financeiro a União 
financia as medidas previstas nos capítulos 
III e IV até um montante máximo anual 
fixado em:

Or. en

Alteração 130
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento e ao Conselho um relatório 
de avaliação do impacto que o 
desmantelamento das quotas leiteiras terá 
no rendimento dos produtores. Esse 
relatório será acompanhado por uma 
proposta legislativa com a devida 
compensação, a cada momento, 
relativamente às perdas de rendimentos 
sofridas pelos produtores europeus.

Or. pt

Alteração 131
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão apresenta ao 
Parlamento e ao Conselho um relatório 
de avaliação do impacto no rendimento 
dos produtores de carne de bovino 
afectados pelo eventual acordo 
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UE-Mercosul. Esse relatório será 
acompanhado por uma proposta 
legislativa com a devida compensação, a 
cada momento, relativamente às perdas de 
rendimentos sofridas pelos produtores 
europeus.

Or. pt

Alteração 132
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Criar um conjunto comum de indicadores 
de acompanhamento (emprego, 
dinamização da economia, melhoria do 
nível de vida) de forma a garantir a 
execução de relatórios semestrais 
intercalares e, cumulativamente, um 
relatório global todos os anos para 
acautelar a execução, resultado e impacto 
do programa POSEI nas regiões 
ultraperiféricas, por forma a garantir os 
resultados efectivos do mesmo.

Or. pt

Alteração 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem sujeitar 
as ajudas ao abastecimento a qualquer 
tipo de tributação ou incidência fiscal, 
seja directa ou indirecta, devendo as 
ajudas ser integralmente repercutidas até 
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ao utilizador final, no respeito do 
princípio estatuído no artigo 12º.

Or. pt

Alteração 134
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Comités de acompanhamento regionais

Realização de reuniões de Comités de 
acompanhamento regionais semestrais 
para aferir a eficácia e o nível de 
execução de cada medida, através de uma 
consulta oficial e calendarizada, às partes 
interessadas, até ao período de seis meses 
que antecede o pedido de alteração anual 
do programa.

Or. pt

Alteração 135
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até 30 de Junho de 2015 e, em seguida, 
quinquenalmente, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório geral em que é analisado o 
impacto das acções realizadas em aplicação 
do presente regulamento, incluindo o 
sector das bananas, acompanhado, se for 
caso disso, de propostas adequadas.

3. Até 30 de Junho de 2015 e, em seguida, 
quinquenalmente, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório geral em que é analisado o 
impacto das acções realizadas em aplicação 
do presente regulamento, incluindo os 
sectores das bananas e do leite, 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas adequadas.
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Or. pt

Alteração 136
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão realiza estudos ou 
avaliações sobre o impacto, nas produções 
locais, das negociações comerciais 
bilaterais e multilaterais com países, ou 
mercados comerciais terceiros, assim 
como das modificações significativas 
acordadas no âmbito da Política Agrícola 
Comum. Para esses estudos de impacto, a 
Comissão adopta os critérios definidos 
pela Organização das Nações Unidas. Se 
necessário, esses estudos ou avaliações 
serão acompanhados de propostas de 
revisão da ficha financeira e das medidas 
de apoio das produções locais, à luz das 
mudanças decorrentes das negociações 
comerciais ou de alterações significativas 
na Politica Agrícola Comum, com um 
impacto importante nas principais 
produções das regiões ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 137
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Dada a relevância dos impactos para 
as produções locais das regiões 
ultraperiféricas, os estudos ou avaliações 
mencionados no Artigo 31°, n.º 3-A, 
devem incluir o acordo bilateral 
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UE-Mercosul.

Or. pt

Alteração 138
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Dada a relevância dos previsíveis 
impactos para o sector leiteiro das regiões 
ultraperiféricas, os estudos ou avaliações 
mencionados no Artigo 31°, n.º 3-A, 
devem incluir os efeitos da abolição do 
regime das quotas leiteiras.

Or. pt

Alteração 139
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. A Comissão, nas análises, estudos e 
avaliações que efectuar, no âmbito dos 
acordos comerciais e da Política Agrícola 
Comum, deve incluir um capítulo 
específico, sempre que se tratar de 
matéria em que as regiões ultraperiféricas 
tenham interesse relevante.

Or. pt

Alteração 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau
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Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Alargamento da lista das regiões 

ultraperiféricas
Todos os alargamentos da lista das 
regiões ultraperiféricas da União 
Europeia são acompanhados por um 
aumento das dotações orçamentais dos 
programas POSEI.

Or. fr

Alteração 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no presente regulamento é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado.

O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no presente regulamento é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos. A Comissão apresenta um 
relatório sobre os poderes delegados o 
mais tardar seis meses antes do final do 
período de cinco anos.

Or. bg

Justificação

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
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акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Alteração 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo é prorrogado por dois meses.

O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo é prorrogado por dois meses.

Or. bg

Justificação

É necessário prorrogar o prazo para a formulação de objecções, a fim de permitir que o 
Parlamento e o Conselho analisem em profundidade o acto delegado e determinem se a sua 
adopção sob esta forma é oportuna e correcta.

Alteração 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado ou se, antes dessa data, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que decidiram 
não formular objecções, o acto delegado 
entra em vigor na data prevista nas suas 
disposições.

Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado ou se, antes dessa data, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que decidiram 
não formular objecções, o acto delegado é 
publicado no Jornal Oficial da União 
Europeia e entra em vigor na data prevista 
nas suas disposições ou, na falta de tal 
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indicação, o acto delegado entra em vigor 
20 dias após a sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. bg

Alteração 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de preencher as lacunas na 
legislação da União, uma vez conhecidas 
as objecções ao acto delegado, a Comissão 
elabora um novo acto delegado, adoptado 
com a mesma base que o acto rejeitado e 
referente aos mesmos elementos não 
essenciais do Regulamento, mas 
modificado de forma a responder a essas 
objecções.  

Or. bg

Justificação

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да 
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от 
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран 
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто 
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не 
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде 
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави 
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран 
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.

Alteração 145
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta que o novo Regulamento 
deve entrar em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2012, tal não deve implicar que os 
Estados-Membros tenham de apresentar 
um novo programa até 1 de Agosto de 
2012, para aplicação em 2013, o que 
implicaria uma complexificação do 
processo de negociação com os serviços 
da Comissão. A estabilidade dos 
programas é vantajosa para todos os 
actores acautelando-se assim o princípio 
da segurança jurídica e garantindo-se 
uma boa planificação ao nível dos 
investimentos futuros.

Or. pt


