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Alteração 42
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de melhor realizar os objectivos 
do regime a favor das ilhas menores do 
mar Egeu, o programa de apoio deve 
incluir medidas que garantam o 
abastecimento em produtos agrícolas e a 
preservação e desenvolvimento da 
produção agrícola local. Importa aproximar 
o nível da programação e sistematizar a 
abordagem de parceria entre a Comissão e 
o Estado-Membro.

(4) A fim de melhor realizar os objectivos 
do regime a favor das ilhas menores do 
mar Egeu, o programa de apoio deve 
incluir medidas que garantam o 
abastecimento em produtos agrícolas e a 
preservação e desenvolvimento da 
produção agrícola local. Importa aproximar 
o nível da programação e sistematizar a 
abordagem de parceria entre a Comissão e 
o Estado-Membro. A Comissão tem de 
contribuir para a elaboração de 
programas de ajuda através do 
intercâmbio de boas práticas e da 
definição de um quadro harmonizado de 
indicadores para acompanhar a 
implementação dos programas.

Or. lt

Alteração 43
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os problemas das ilhas menores do mar 
Egeu são acentuados pela sua pequena 
dimensão. A fim de garantir a sua eficácia, 
as medidas previstas devem ser aplicadas 
unicamente a ilhas pequenas.

(7) Os problemas das ilhas menores do mar 
Egeu são acentuados pela sua pequena 
dimensão. A fim de garantir a sua eficácia, 
as medidas previstas deverão ser aplicadas 
unicamente às ilhas denominadas «ilhas 
menores» que tenham o estatuto de 
regiões ultraperiféricas.

Or. lt
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Alteração 44
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para realizar eficazmente o objectivo de 
diminuição dos preços nas ilhas menores 
do mar Egeu e minorar os custos adicionais 
decorrentes do afastamento e da 
insularidade, e simultaneamente manter a 
competitividade dos produtos da União, é 
conveniente conceder ajudas para o 
fornecimento de produtos da União 
naquelas ilhas. Essas ajudas devem ter em 
conta os custos adicionais de transporte 
para as ilhas menores do mar Egeu e, no 
caso de factores de produção agrícola ou de 
produtos destinados a transformação, de 
outros custos adicionais decorrentes da 
insularidade e da superfície reduzida.

(8) Para realizar eficazmente o objectivo de 
diminuição dos preços nas ilhas menores 
do mar Egeu e minorar os custos adicionais 
decorrentes do afastamento e da 
insularidade, e simultaneamente manter a 
competitividade dos produtos da União, é 
conveniente conceder ajudas para o 
fornecimento de produtos da União 
naquelas ilhas. Essas ajudas devem ter em 
conta os custos adicionais de transporte 
para as ilhas menores do mar Egeu, os 
preços das exportações para países 
terceiros e, no caso de factores de 
produção agrícola ou de produtos 
destinados a transformação, de outros 
custos adicionais decorrentes da 
insularidade e da superfície reduzida.

Or. lt

Alteração 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de evitar especulações que 
prejudicariam os utilizadores finais nas 
ilhas menores do mar Egeu, é conveniente 
explicitar que só os produtos de qualidade 
sã, íntegra e comercializável podem 
beneficiar do regime específico de 
abastecimento.

Suprimido
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Or. en

Alteração 46
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A política da União a favor da 
produção local das ilhas menores do mar 
Egeu, estabelecida pelo Regulamento (CE) 
n.º 1405/2006, 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 essa produção, elemento 
fundamental do equilíbrio ambiental, social 
e económico das ilhas menores do mar 
Egeu. A experiência adquirida revelou que, 
à semelhança da política de 
desenvolvimento rural, uma parceria 
reforçada com as autoridades locais 
possibilita um conhecimento mais próximo 
das problemáticas específicas das ilhas em 
causa. Há, pois, que continuar a apoiar a 
produção local através do programa de 
apoio, estabelecido pela primeira vez pelo 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006.

(14) A política da União a favor da 
produção local das ilhas menores do mar 
Egeu, estabelecida pelo Regulamento (CE) 
n.º 1405/2006, 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 essa produção, elemento 
fundamental do equilíbrio ambiental, social 
e económico das ilhas menores do mar 
Egeu. A experiência adquirida revelou que, 
à semelhança da política de 
desenvolvimento rural, uma parceria 
reforçada com as autoridades locais 
possibilita um conhecimento mais próximo 
das problemáticas específicas das ilhas em 
causa. Há, pois, que continuar a apoiar a 
produção local através do programa de 
apoio, estabelecido pela primeira vez pelo 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006, que 
constitui um modelo eficaz para a 
introdução do regime de ajudas 
específicas abrangendo as ilhas menores 
ao largo da Sicília, onde as condições 
ambientais e socioeconómicas são 
similares às nas ilhas menores do mar 
Egeu.

Or. it

Alteração 47
Georgios Papastamkos
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Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Cumpre determinar os princípios 
básicos que regem o programa de apoio, 
de forma a estabelecer um regime 
específico para o transporte, a partir das 
ilhas, de matérias-primas e de produtos 
agrícolas transformados.

Or. el

Justificação

Deve ser prestado apoio ao transporte, a partir das ilhas menores do Egeu, das 
matérias-primas e dos produtos agrícolas transformados, que enfrentam uma dupla 
desvantagem competitiva devido ao elevado custo das matérias-primas e à necessidade 
subsequente de transporte. A recomendação segue o raciocínio subjacente às disposições do 
regulamento e procura compensar a desvantagem competitiva do maior custo de abastecer as 
ilhas com matérias-primas.

Alteração 48
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com vista à sua execução, o 
programa de apoio pode também 
contemplar medidas para o financiamento 
de estudos, projectos de demonstração, 
formação e assistência técnica.

(16) Para garantir a implementação do 
programa de apoio deverá ser possível, no 
futuro, vincular os subsídios à produção.

Or. el

Justificação

Para garantir que o programa de ajuda é usado de forma tão eficaz quanto possível e, dada a 
quantidade limitada de recursos públicos disponíveis, é necessário vincular os subsídios à 
produção. Existem também outros programas para o co-financiamento de estudos, de 
projectos de demonstração, formação e assistência técnica.
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Alteração 49
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os agricultores das ilhas menores do 
mar Egeu deverão ser incentivados a 
fornecer produtos de qualidade e a 
comercialização desses produtos deve ser 
apoiada.

(17) Os agricultores das ilhas menores do 
mar Egeu deverão ser incentivados a 
fornecer produtos de qualidade, 
aproveitando ao máximo o recurso ao 
material genético e de propagação, e a 
comercialização desses produtos deve ser 
apoiada, particularmente a nível local, 
recorrendo a às oportunidades oferecidas 
pelo desenvolvimento de outros sectores, 
como o turismo.

Or. el

Alteração 50
Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Deve ser dada ênfase à  
preservação do património cultural, que 
se traduz nas características físicas e 
tradicionais dos métodos de produção 
agrícola.

Or. en

Alteração 51
Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Para compensar os condicionalismos 
especiais da produção agrícola nas ilhas 
menores do mar Egeu decorrentes do 
isolamento, afastamento, insularidade, 
superfície reduzida, relevo, clima e 
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.

(18) Para compensar os condicionalismos 
especiais da produção agrícola nas ilhas 
menores do mar Egeu, decorrentes do 
afastamento, da insularidade e da distância 
a que as ilhas se encontram, da pequena 
superfície, do terreno montanhoso e do 
clima e da dependência económica em 
relação a um pequeno número de produtos 
que caracterizam essas ilhas, poderá ser 
concedida uma derrogação da política 
praticada pela Comissão de não autorizar 
auxílios estatais ao funcionamento nos 
sectores da produção, da transformação, da 
comercialização e do transporte de 
produtos agrícolas constantes do anexo I 
do Tratado.

Or. el

Justificação

Deve ser prestado apoio ao transporte, a partir das ilhas menores do Egeu, das 
matérias-primas e dos produtos agrícolas transformados, que enfrentam uma dupla 
desvantagem competitiva devido ao elevado custo das matérias-primas e à necessidade 
subsequente de transporte. A recomendação segue o raciocínio subjacente às disposições do 
regulamento e procura compensar a desvantagem competitiva do maior custo de abastecer as 
ilhas com matérias-primas.

Alteração 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para compensar os condicionalismos 
especiais da produção agrícola nas ilhas 
menores do mar Egeu decorrentes do 
isolamento, afastamento, insularidade, 

(18) Para compensar os condicionalismos 
especiais da produção agrícola nas ilhas 
menores do mar Egeu, decorrentes do 
afastamento, da insularidade e da distância 
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superfície reduzida, relevo, clima e 
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 que as ilhas se encontram, da pequena 
superfície, do terreno montanhoso e do 
clima e da dependência económica em 
relação a um pequeno número de produtos 
que caracterizam essas ilhas, bem como da 
sua distância em relação ao mercado,
poderá ser concedida uma derrogação da 
política praticada pela Comissão de não 
autorizar auxílios estatais ao 
funcionamento nos sectores da produção, 
da transformação e da comercialização de 
produtos agrícolas constantes do anexo I 
do Tratado.

Or. en

Alteração 53
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Desde 2007, as necessidades em 
produtos essenciais aumentaram nas ilhas 
menores do mar Egeu, devido ao 
desenvolvimento do efectivo pecuário e à 
pressão demográfica. É, pois, conveniente 
aumentar a parte do orçamento que a 
Grécia pode utilizar para o regime 
específico de abastecimento das ilhas 
menores do mar Egeu.

(20) Desde 2007, as necessidades em 
produtos essenciais aumentaram nas ilhas 
menores do mar Egeu, devido ao 
desenvolvimento do efectivo pecuário, ao 
abandono do sector primário devido aos 
custos exorbitantes da produção, ao 
turismo e à pressão demográfica. É, pois, 
conveniente aumentar a parte do orçamento 
que a Grécia pode utilizar para o regime 
específico de abastecimento das ilhas 
menores do mar Egeu. O aumento não 
deve, no entanto, ser feito à custa do 
orçamento destinado a reforçar a 
produção agrícola local, mas deve, ao 
invés, ser acompanhado de um aumento 
do montante afectado ao apoio dessa 
produção.

Or. el
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Alteração 54
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Desde 2007, as necessidades em 
produtos essenciais aumentaram nas ilhas 
menores do mar Egeu, devido ao 
desenvolvimento do efectivo pecuário e à 
pressão demográfica. É, pois, conveniente 
aumentar a parte do orçamento que a 
Grécia pode utilizar para o regime 
específico de abastecimento das ilhas 
menores do mar Egeu.

(20) Desde 2007, as necessidades em 
produtos essenciais aumentaram nas ilhas 
menores do mar Egeu, devido ao 
desenvolvimento do efectivo pecuário e à 
pressão demográfica. É, pois, conveniente 
aumentar, em consonância, a parte do 
orçamento que a Grécia pode utilizar para 
o regime específico de abastecimento das 
ilhas menores do mar Egeu.

Or. lt

Alteração 55
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A Comissão tem de apresentar ao 
Parlamento Europeu e Conselho, até 31 
de Dezembro de 2016, o mais tardar, um 
relatório geral sobre o impacto das 
medidas tomadas para aplicar o 
regulamento, acompanhado, se 
necessário, de recomendações adequadas. 
A Comissão deve, portanto, examinar 
estas recomendações para garantir que 
elas incluem um programa de 
desenvolvimento integrado e sustentável 
tendo em conta o património cultural e a 
importância ambiental das ilhas menores 
do mar Egeu, assim como as questões e os 
problemas específicos decorrentes da sua 
posição geográfica e do meio ambiente, 
bem como do aumento da imigração 
ilegal.



AM\873362PT.doc 11/14 PE469.817v01-00

PT

Or. el

Alteração 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
medidas específicas no domínio da 
agricultura para compensar as dificuldades 
causadas pelo isolamento, o afastamento, a 
insularidade e a superfície reduzida das 
ilhas menores do mar Egeu, adiante 
designadas por «ilhas menores».

1. O presente regulamento estabelece 
medidas específicas no domínio da 
agricultura para compensar as dificuldades 
causadas pelo isolamento, o afastamento, a 
insularidade, a distância em relação aos 
mercados e a superfície reduzida das ilhas 
menores do mar Egeu, adiante designadas 
por «ilhas menores».

Or. en

Alteração 57
Georgios Papastamkos

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

Texto da Comissão Alteração

b) Preservar e desenvolver a actividade 
agrícola das ilhas menores, incluindo a 
produção, a transformação e a 
comercialização dos produtos locais.

b) Preservar e desenvolver a actividade 
agrícola das ilhas menores, incluindo a 
produção, a transformação e a 
comercialização e o transporte das 
matérias-primas e dos produtos locais 
transformados.

Or. el

Justificação

Deve ser prestado apoio ao transporte, a partir das ilhas menores do Egeu, das 
matérias-primas e dos produtos agrícolas transformados, que enfrentam uma dupla 
desvantagem competitiva devido ao elevado custo das matérias-primas e à necessidade 
subsequente de transporte. A recomendação segue o raciocínio subjacente às disposições do 
regulamento e procura compensar a desvantagem competitiva do maior custo de abastecer as 
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ilhas com matérias-primas.

Alteração 58
Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. O programa pode incluir medidas de 
apoio à produção, à transformação ou à 
comercialização de produtos agrícolas das 
ilhas menores.

4. O programa pode incluir medidas de 
apoio à produção, à transformação ou à 
comercialização e o transporte de 
matérias-primas e de produtos agrícolas 
transformados das ilhas menores.

Or. el

Justificação

Deve ser prestado apoio ao transporte, a partir das ilhas menores do Egeu, das 
matérias-primas e dos produtos agrícolas transformados, que enfrentam uma dupla 
desvantagem competitiva devido ao elevado custo das matérias-primas e à necessidade 
subsequente de transporte. A recomendação segue o raciocínio subjacente às disposições do 
regulamento e procura compensar a desvantagem competitiva do maior custo de abastecer as 
ilhas com matérias-primas.

Alteração 59
Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de apoiar a comercialização dos 
produtos fora da sua região de produção, a 
Comissão pode adoptar por acto delegado 
as condições de fixação do montante da 
ajuda concedida ao abrigo da 
comercialização e, se for caso disso, as 
quantidades máximas que podem ser 
objecto dessa ajuda.

A fim de apoiar a comercialização e o 
transporte das matérias-primas e dos 
produtos transformados fora da sua região 
de produção, a Comissão pode adoptar por 
acto delegado as condições de fixação do 
montante da ajuda concedida ao abrigo da 
comercialização, transporte  e, se for caso 
disso, as quantidades máximas que podem 
ser objecto dessa ajuda.

Or. el
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Justificação

Deve ser prestado apoio ao transporte, a partir das ilhas menores do Egeu, das 
matérias-primas e dos produtos agrícolas transformados, que enfrentam uma dupla 
desvantagem competitiva devido ao elevado custo das matérias-primas e à necessidade 
subsequente de transporte. A recomendação segue o raciocínio subjacente às disposições do 
regulamento e procura compensar a desvantagem competitiva do maior custo de abastecer as 
ilhas com matérias-primas.

Alteração 60
Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos produtos 
agrícolas enumerados no anexo I do 
Tratado, a que são aplicáveis os seus 
artigos 107.º, 108.º e 109.º, a Comissão 
pode autorizar, em conformidade com o 
mesmo artigo 108.º, auxílios ao 
funcionamento nos sectores da produção, 
transformação e comercialização desses 
produtos, com o objectivo de compensar os 
condicionalismos especiais da produção 
agrícola nas ilhas menores, decorrentes do 
isolamento, afastamento, insularidade,
superfície reduzida, relevo, clima e 
dependência económica de um pequeno 
número de produtos.

1. No que diz respeito aos produtos 
agrícolas enumerados no anexo I do 
Tratado, a que são aplicáveis os seus 
artigos 107.º, 108.º e 109.º, a Comissão 
pode autorizar, em conformidade com o 
mesmo artigo 108.º, auxílios ao 
funcionamento nos sectores da produção, 
transformação, comercialização e 
transporte desses produtos, com o 
objectivo de compensar os 
condicionalismos especiais da produção 
agrícola nas ilhas menores, decorrentes do 
isolamento, afastamento, insularidade, 
superfície reduzida, relevo, clima e 
dependência económica de um pequeno 
número de produtos.

Or. el

Justificação

Deve ser prestado apoio ao transporte, a partir das ilhas menores do Egeu, das 
matérias-primas e dos produtos agrícolas transformados, que enfrentam uma dupla 
desvantagem competitiva devido ao elevado custo das matérias-primas e à necessidade 
subsequente de transporte. A recomendação segue o raciocínio subjacente às disposições do 
regulamento e procura compensar a desvantagem competitiva do maior custo de abastecer as 
ilhas com matérias-primas.
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Alteração 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos produtos 
agrícolas enumerados no anexo I do 
Tratado, a que são aplicáveis os seus 
artigos 107.º, 108.º e 109.º, a Comissão 
pode autorizar, em conformidade com o 
mesmo artigo 108.º, auxílios ao 
funcionamento nos sectores da produção, 
transformação e comercialização desses 
produtos, com o objectivo de compensar os 
condicionalismos especiais da produção 
agrícola nas ilhas menores, decorrentes do 
isolamento, afastamento, insularidade, 
superfície reduzida, relevo, clima e 
dependência económica de um pequeno 
número de produtos.

1. No que diz respeito aos produtos 
agrícolas enumerados no anexo I do 
Tratado, a que são aplicáveis os seus 
artigos 107.º, 108.º e 109.º, a Comissão 
pode autorizar, em conformidade com o 
mesmo artigo 108.º, auxílios ao 
funcionamento nos sectores da produção, 
transformação e comercialização desses 
produtos, com o objectivo de compensar os 
condicionalismos especiais da produção 
agrícola nas ilhas menores, decorrentes do 
isolamento, afastamento, insularidade, 
superfície reduzida, relevo, clima e 
dependência económica de um pequeno 
número de produtos e da sua distância em 
relação aos mercados.

Or. en


