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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
medidas específicas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da 
União
(COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0498),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, o primeiro parágrafo do artigo 42.º e o n.º 2 do 
artigo 43.º, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0284/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1, 

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Primeira citação

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o Tendo em conta o Tratado sobre o 
                                               
1 JO C 107 de 6.4.2011, p. 33. 
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Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 42.°, primeiro 
parágrafo, e o seu artigo 43.º, n. 2,

Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o seu artigo 42.º, primeiro 
parágrafo, o seu artigo 43.º, n. 2 e o seu 
artigo 349.°,

Or. es

Justificação

O artigo 349.° do Tratado é o único que estabelece  um tratamento específico para  as 
regiões ultraperiféricas. A referência exclusiva aos artigos referentes à PAC não garante o 
tratamento de excepção concedido a essas regiões, cujo desenvolvimento económico e social 
se encontra seriamente dificultado pelo seu afastamento, insularidade, reduzida superfície, 
relevo, clima adverso e dependência económica de um reduzido número de produtos.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de preservar os objectivos 
defendidos pelo presente regulamento, a 
Comissão realiza estudos de impacto 
sempre que negociar acordos de comércio 
internacional susceptíveis de implicar um 
prejuízo para os sectores apoiados no 
âmbito do programa POSEI. 

Or. es

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para garantir o abastecimento das 
regiões ultraperiféricas em produtos 
agrícolas essenciais e minorar os custos 
adicionais decorrentes da 
ultraperifericidade dessas regiões, é 
adequado instaurar um regime específico 

(6) Para garantir o abastecimento das 
regiões ultraperiféricas em produtos 
agrícolas essenciais e minorar os custos 
adicionais decorrentes da 
ultraperifericidade dessas regiões, é 
adequado instaurar um regime específico 
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de abastecimento. Efectivamente, a 
situação geográfica excepcional das 
regiões ultraperiféricas, relativamente às 
fontes de abastecimento em produtos 
essenciais ao consumo humano ou à 
transformação ou como factores de 
produção agrícola, implica custos 
adicionais de transporte para essas regiões. 
Além disso, outros factores objectivos 
ligados à sua condição de 
ultraperifericidade, nomeadamente a 
insularidade e as reduzidas superfícies 
agrícolas, impõem aos operadores e 
produtores das regiões ultraperiféricas 
condicionalismos suplementares, que 
dificultam fortemente as suas actividades. 
Essas dificuldades podem ser atenuadas 
diminuindo os preços daqueles produtos 
essenciais.

de abastecimento. Efectivamente, a 
situação geográfica excepcional das 
regiões ultraperiféricas, relativamente às 
fontes de abastecimento em produtos 
essenciais ao consumo humano ou à 
transformação ou como factores de 
produção agrícola, implica custos 
adicionais de transporte para essas regiões. 
Além disso, outros factores objectivos 
ligados à sua condição de 
ultraperifericidade, nomeadamente a 
insularidade e as reduzidas superfícies 
agrícolas, impõem aos operadores e 
produtores das regiões ultraperiféricas 
condicionalismos suplementares, que 
dificultam fortemente as suas actividades. 
Essas dificuldades podem ser atenuadas 
diminuindo os preços daqueles produtos 
essenciais. Não obstante, o regime 
específico de abastecimento não deverá 
prejudicar, em nenhum caso, as 
produções locais e o seu desenvolvimento.

Or. es

Alteração 4

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 

(8) Para realizar eficazmente o objectivo de 
diminuição dos preços nas regiões 
ultraperiféricas, minorando os custos 
adicionais decorrentes da 
ultraperifericidade, é conveniente conceder 
ajudas para o fornecimento de produtos da 
União àquelas regiões. Essas ajudas devem 
ter em conta os custos adicionais 
relacionados com o 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 



PE452.866v01-00 8/48 PR\869998PT.doc

PT

destinados a transformação, de outros 
custos adicionais da ultraperifericidade, 
nomeadamente decorrentes da insularidade 
e da superfície reduzida.

custos adicionais da ultraperifericidade, 
nomeadamente decorrentes da insularidade 
e da superfície reduzida.

Or. es

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O apoio aos sectores tradicionais 
impõe-se tanto mais porque permite 
manter a sua competitividade no mercado 
europeu face à concorrência dos países 
terceiros, tendo em conta que foram 
assinados com países da América Latina e 
no âmbito da OMC acordos comerciais, 
que colocam em dificuldade alguns destes 
sectores. Todavia, aquando da elaboração 
dos seus programas, os Estados-Membros
devem assegurar igualmente a 
diversificação da actividade agrícola nas 
regiões ultraperiféricas.

Or. es

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No caso dos produtos transformados, é 
conveniente autorizar as trocas comerciais 
entre as regiões ultraperiféricas, a fim de 
permitir um comércio entre as mesmas. De 
modo a ter em conta as correntes 
comerciais, no âmbito do comércio 
regional e das exportações e expedições 

(13) No caso dos produtos transformados, é 
conveniente autorizar as trocas comerciais 
entre as regiões ultraperiféricas, a fim de 
permitir um comércio entre as mesmas. De 
modo a ter em conta as correntes 
comerciais, no âmbito do comércio 
regional e das exportações e expedições 
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tradicionais, das regiões ultraperiféricas 
com o resto da União ou com países 
terceiros, importa ainda autorizar, em todas 
essas regiões, a exportação de produtos 
transformados correspondentes aos fluxos 
comerciais tradicionais. Para maior clareza, 
há que precisar o período de referência 
para a definição das quantidades 
tradicionalmente exportadas ou expedidas 
em causa.

tradicionais, das regiões ultraperiféricas 
com o resto da União ou com países 
terceiros, importa ainda autorizar, em todas 
essas regiões, a exportação de produtos 
transformados correspondentes aos fluxos 
comerciais tradicionais. Para maior clareza, 
há que precisar o período de referência 
para a definição das quantidades 
tradicionalmente exportadas ou expedidas 
em causa. No período de referência, 
porém, cumpre não propiciar um 
estancamento das exportações das regiões 
ultraperiféricas, pelo que é conveniente 
sopesar a sua revisão aquando da 
modificação do presente regulamento.

Or. es

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 17

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, que as indústrias de 
transformação e branqueamento de arroz 
se encontram estabelecidas na Reunião 
há muitos anos e que a Reunião não 
produz quantidades suficientes para cobrir 
as necessidades locais, a importação deste 
produto para a Reunião deve continuar 
isenta de direitos.

Or. es
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Alteração 8

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 
favorecida. Para tal, pode ser útil utilizar o 
símbolo gráfico criado pela União.

(22) Os produtores agrícolas das regiões 
ultraperiféricas devem ser incentivados a 
continuar a fornecer produtos de 
qualidade e a comercialização desses 
produtos deve ser favorecida. Para tal, 
pode ser útil utilizar o símbolo gráfico 
criado pela União. Deve igualmente 
promover-se a utilização de outras 
certificações de qualidade, como as 
denominações de origem e as indicações 
geográficas, a fim de revalorizar e 
contribuir para o desenvolvimento das 
produções agrícolas locais.

Or. es

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O artigo 39.º, n.º 4, e o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 
determinam os montantes máximos anuais 
elegíveis a título dos pagamentos agro-
ambientais. Para ter em conta a situação 
ambiental específica de certas zonas de 
pastagem muito sensíveis nos Açores e a 
preservação da paisagem e das 
características tradicionais das terras 
agrícolas, nomeadamente das terras de 
cultura em socalcos, na Madeira, há que 
prever a possibilidade de aumentar esses 
montantes até ao dobro, no caso de certas 
medidas específicas.

(25) O artigo 39.º, n.º 4, e o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 
determinam os montantes máximos anuais 
elegíveis a título dos pagamentos agro-
ambientais. Para ter em conta a situação 
ambiental específica de certas zonas de 
pastagem muito sensíveis nos Açores e a 
preservação da paisagem e das 
características tradicionais das terras 
agrícolas, nomeadamente das terras de 
cultura em socalcos, na Madeira e nas 
Canárias, há que prever a possibilidade de 
aumentar esses montantes até ao dobro, no 
caso de certas medidas específicas.

Or. es
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Alteração 10

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, de 
investigação 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 11

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A manutenção da vinha, que é a 
cultura mais disseminada nas regiões da 
Madeira e das Canárias e uma cultura 
muito importante na região dos Açores, 
constitui um imperativo económico e 
ambiental. Como contributo de apoio à 
produção, os prémios de abandono e os 
mecanismos de regulação dos mercados 
previstos pelo Regulamento (CE) n.º 
1234/2007 não devem ser aplicáveis nessas 
regiões, com excepção, no caso das 
Canárias, da destilação de crise, que deve 
poder ser aplicada em caso de perturbação 

(28) A manutenção da vinha, que é a 
cultura mais disseminada nas regiões da 
Madeira e das Canárias e uma cultura 
muito importante na região dos Açores, 
constitui um imperativo económico, social 
e ambiental. Como contributo de apoio à 
produção, os prémios de abandono e os 
mecanismos de regulação dos mercados 
previstos pelo Regulamento (CE) n.º 
1234/2007 não devem ser aplicáveis nessas 
regiões, com excepção, no caso das 
Canárias, da destilação de crise, que deve 
poder ser aplicada em caso de perturbação 
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excepcional do mercado devida a 
problemas de qualidade. Por outro lado, 
dificuldades técnicas e socioeconómicas 
impediram a reconversão total, nos prazos 
previstos, das superfícies de vinha 
plantadas nas regiões da Madeira e dos 
Açores com castas híbridas proibidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007. O vinho 
produzido por esses vinhedos destina-se ao 
consumo local tradicional.

excepcional do mercado devida a 
problemas de qualidade. Por outro lado, 
dificuldades técnicas e socioeconómicas 
impediram a reconversão total, nos prazos 
previstos, das superfícies de vinha 
plantadas nas regiões da Madeira e dos 
Açores com castas híbridas proibidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007. O vinho 
produzido por esses vinhedos destina-se ao 
consumo local tradicional.

Or. es

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A aplicação do presente regulamento 
não deve comprometer o nível de apoio 
específico de que têm beneficiado as 
regiões ultraperiféricas. Para a execução 
das medidas necessárias, os 
Estados-Membros devem, portanto, dispor 
das verbas correspondentes ao apoio já 
concedido pela União a título do 
Regulamento (CE) n.º 247/2006.

(35) A fim de assegurar a consecução dos 
objectivos do presente regulamento e, em 
particular, a salvaguarda e o 
desenvolvimento necessário da actividade 
agrícola das regiões ultraperiféricas, é 
conveniente rever as verbas 
correspondentes ao apoio já concedido pela 
União às regiões ultraperiféricas a título 
do Regulamento (CE) n.º 247/2006.

Or. es

Justificação

As dotações em vigor não têm em conta alguns factores, sobretudo de índole externa, que 
condicionam o desenvolvimento da actividade agrícola das regiões ultraperiféricas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A.) O nível de rentabilidade da 



PR\869998PT.doc 13/48 PE452.866v01-00

PT

produção de banana das regiões 
ultraperiféricas encontra-se regularmente 
comprometido na sequência das 
sucessivas reduções do direito aduaneiro 
único fixado para as importações de 
bananas. Assim sendo, é conveniente 
avaliar a cada momento o impacto das 
concessões pautais realizadas pela União 
Europeia a fim de estudar a pertinência 
de rever as ajudas concedidas aos 
produtores da União. 

Or. es

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A Comissão deve ter o poder de 
adoptar actos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, a fim de 
completar ou alterar certos elementos não 
essenciais do presente regulamento. É 
conveniente delimitar os domínios em que 
tal poder poderá ser exercido, bem como 
as condições a que a delegação deverá 
obedecer.

(37) Para assegurar o correcto 
funcionamento do regime instituído pelo 
presente regulamento, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adoptar actos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a fim de poder completar ou 
alterar certos elementos não essenciais do 
presente Regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, incluindo consultas a 
peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de actos delegados, a 
Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos necessários ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. fr
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de assegurar uma aplicação 
uniforme do regime POSEI nos 
Estados-Membros e evitar distorções da 
concorrência e discriminações entre os 
operadores, a Comissão deve ter o poder 
de adoptar actos de execução em 
conformidade com o artigo 291.º, n.º 2, do 
Tratado. É, pois, conveniente, conferir à 
Comissão competências de execução nos 
termos dessa disposição, nomeadamente 
no que diz respeito às condições uniformes 
segundo as quais os produtos que são 
objecto do regime específico de 
abastecimento entram, saem e circulam nas 
regiões ultraperiféricas, às condições 
uniformes de execução dos programas e às 
características mínimas dos controlos que 
os Estados-Membros devem aplicar.

(38) A fim de assegurar uma aplicação 
uniforme do regime POSEI nos Estados 
Membros e evitar distorções da 
concorrência e discriminações entre os 
operadores, é conveniente conferir à 
Comissão competências de execução 
nomeadamente no que diz respeito às 
condições uniformes segundo as quais os 
produtos que são objecto do regime 
específico de abastecimento entram, saem 
e circulam nas regiões ultraperiféricas, às 
condições uniformes de execução dos 
programas e às características mínimas dos 
controlos que os Estados-Membros devem 
aplicar. Essas competências deverão ser 
exercidas nos termos do 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 
Comissão1.

_______________
1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. fr

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) [Considerando relativo ao controlo 
das medidas de execução. A completar na 

Suprimido
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sequência da adopção do regulamento 
sobre as regras de controlo referido no 
artigo 291.º, n.º 2, do TFEU, actualmente 
em discussão no PE e no Conselho],

Or. es

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

a) garantir o abastecimento das regiões 
ultraperiféricas em produtos essenciais ao 
consumo humano ou à transformação ou 
como factores de produção agrícola, 
minorando os custos adicionais decorrentes 
da ultraperifericidade;

a) garantir o abastecimento das regiões 
ultraperiféricas em produtos essenciais ao 
consumo humano ou à transformação ou 
como factores de produção agrícola, 
minorando os custos adicionais decorrentes 
da ultraperifericidade sem prejudicar as 
produções locais e o seu desenvolvimento;

Or. es

Alteração 18

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, 
garantindo receitas adequadas aos 
produtores.

Or. es
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Alteração 19

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. Não 
obstante, deve ter-se em conta o artigo 
349.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, posto que este 
reconhece a necessidade de aplicar um 
quadro diferenciado nas regiões 
ultraperiféricas a fim de permitir o seu 
desenvolvimento e a sua integração em 
condições de igualdade com o restante 
território da União mediante a aplicação 
de programas específicos adaptados à sua 
situação particular.

Or. es

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As disposições adoptadas para assegurar 
uma execução eficaz e adequada dos 
programas, nomeadamente em matéria de 
publicidade, seguimento e avaliação, bem 
como a definição dos indicadores 
quantitativos utilizados para a avaliação;

c) As disposições adoptadas para assegurar 
uma execução eficaz e adequada dos 
programas, nomeadamente em matéria de 
publicidade, seguimento e avaliação, bem 
como a definição dos indicadores 
quantitativos utilizados para a avaliação; as 
referidas disposição devem prever, 
nomeadamente, o estabelecimento de um 
comité de acompanhamento e avaliação 
das acções de apoio às produções locais;

Or. es
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Justificação

O estabelecimento de um comité de acompanhamento e avaliação permitiria melhorar a 
eficácia da programação das medidas de apoio às produções locais, graças a uma maior 
implicação dos intervenientes em questão. 

Alteração 21

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. O programa POSEI foi estabelecido em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 247/2006, e enquadra-se no âmbito da
dotação financeira prevista no artigo 29.°, 
n.°s 2 e 3.

Or. es

Justificação

Tendo em conta que não é necessário apresentar novos programas POSEI, o texto proposto 
pela Comissão pode dar lugar a confusão. A alteração pretende precisar que os programas, 
que foram introduzidos na sequência da adopção do Regulamento 247/2006, continuarão a 
vigorar.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O projecto de programa inclui um projecto 
da estimativa de abastecimento, com a 
indicação dos produtos, respectivas 
quantidades e os montantes da ajuda para o 
abastecimento a partir da União, assim 
como um projecto do programa de apoio às 
produções locais.

O programa inclui um projecto da 
estimativa de abastecimento, com a 
indicação dos produtos, respectivas 
quantidades e os montantes da ajuda para o 
abastecimento a partir da União, assim 
como um programa de apoio às produções 
locais.

Or. es
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Justificação

Tendo em conta que não é necessário apresentar novos programas POSEI, o texto proposto 
pela Comissão pode dar lugar a confusão. A alteração pretende precisar que os programas 
continuarão a existir.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão aprecia o programa POSEI 
proposto e decide da sua aprovação por 
acto de execução.

Suprimido

Or. es

Justificação

A presente alteração é coerente com as demais alterações do relator ao artigo 6.°.

Alteração 24

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 avalia as propostas de 
modificação e decide da sua aprovação. A 
Comissão adopta por acto de execução as 
regras uniformes de apresentação das 
propostas de alteração do programa.  Esses 
actos de execução são adoptados em 
conformidade com o procedimento de 
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exame a que se refere o n.º2 do artigo 
34.º.

Or. es

Justificação

A presente alteração é coerente com as outras alterações ao mesmo artigo. 

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para atender aos diferentes tipos de 
alterações propostas bem como ao prazo 
em que devem aplicadas, a Comissão 
determina por acto delegado o 
procedimento de aprovação das alterações.

3. Para atender aos diferentes tipos de 
alterações propostas bem como ao prazo 
em que devem aplicadas, a Comissão 
determina por acto delegado o 
procedimento de aprovação das alterações. 
O poder de adoptar os referidos actos 
delegados é conferido à Comissão em 
conformidade com o artigo 33.º.

Or. es

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os actos de execução previstos no 
presente artigo são adoptados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o n.º2 do artigo 
34.º.

Or. fr
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Só os produtos de qualidade sã, íntegra e 
comercializável podem beneficiar do 
regime específico de abastecimento.

4. Só os produtos de qualidade sã, íntegra e 
comercializável podem beneficiar do 
regime específico de abastecimento. Os 
produtos provenientes de países terceiros 
devem respeitar as normas fitossanitárias 
e veterinárias da União Europeia.

Or. es

Justificação

Cumpre garantir que as importações de países terceiros que beneficiam do regime específico 
de abastecimento cumpram as mesmas normas fitossanitárias e veterinárias impostas aos 
produtores europeus, a fim de evitar uma concorrência desleal com as produções locais.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se for caso disso, a necessidade de não 
entravar as possibilidades de 
desenvolvimento das produções locais.

d) A necessidade de não desestabilizar o 
equilíbrio das produções locais e de não 
entravar as suas possibilidades de 
desenvolvimento,

Or. es

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar o pleno exercício dos 
direitos dos operadores a participar no 
regime específico de abastecimento, a 

2. A fim de assegurar o pleno exercício dos 
direitos dos operadores a participar no 
regime específico de abastecimento, a 
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Comissão determina por acto delegado as 
condições de inscrição dos operadores no 
registo e, se necessário, impõe a 
constituição de uma garantia para a 
emissão dos certificados.

Comissão determina por acto delegado as 
condições de inscrição dos operadores no 
registo e, se necessário, impõe a 
constituição de uma garantia para a 
emissão dos certificados. O poder de 
adoptar os referidos actos delegados é 
conferido à Comissão em conformidade 
com o artigo 33.º.

Or. es

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta por acto de 
execução todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação uniforme pelos 
Estados-Membros do presente artigo no 
que diz mais especialmente respeito à 
implementação do regime dos certificados, 
com excepção da constituição da garantia 
dos certificados, e aos compromissos dos 
operadores aquando do registo.

3. A Comissão adopta por acto de 
execução todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação uniforme pelos 
Estados-Membros do presente artigo no 
que diz mais especialmente respeito à 
implementação do regime dos certificados, 
com excepção da constituição da garantia 
dos certificados, e aos compromissos dos 
operadores aquando do registo. Esses actos 
de execução são adoptados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
n.º2 do artigo 34.º.

Or. es

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O benefício do regime específico de 
abastecimento resultante da isenção do 
direito de importação ou da concessão da 
ajuda fica subordinado à repercussão 

1. O benefício do regime específico de 
abastecimento resultante da isenção do 
direito de importação ou da concessão da 
ajuda fica subordinado à repercussão 
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efectiva da vantagem económica até ao 
utilizador final, que, consoante o caso, 
pode ser o consumidor, sempre que se trate 
de produtos destinados ao consumo 
directo, o último transformador ou 
acondicionador, sempre que se trate de 
produtos destinados às indústrias 
transformadoras ou de acondicionamento, 
ou o agricultor, sempre que se trate de 
produtos utilizados para a alimentação 
animal ou como factores de produção 
agrícola.

efectiva da vantagem económica até ao 
utilizador final, que, consoante o caso, 
pode ser o consumidor, sempre que se trate 
de produtos destinados ao consumo 
directo, o último transformador ou 
acondicionador, sempre que se trate de 
produtos destinados às indústrias 
transformadoras ou de acondicionamento, 
ou o agricultor, sempre que se trate de 
produtos utilizados para a alimentação 
animal ou como factores de produção 
agrícola. As repercussões efectivas da 
vantagem económica devem ser 
demonstradas em cada fase de 
comercialização do produto. 

Or. es

Justificação

Em cada fase de comercialização, a vantagem do REA deveria repercutir-se pelos diferentes 
operadores, incluindo a distribuição comercial, no caso de o utilizador final ser o 
consumidor.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do n.º 1, a Comissão adopta por acto de 
execução as respectivas regras de 
aplicação, e mais especialmente as 
condições de controlo pelos 
Estados-Membros da efectiva repercussão 
da vantagem até ao utilizador final.

2. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do n.º 1, a Comissão adopta por acto de 
execução as respectivas regras de 
aplicação, e mais especialmente as 
condições de controlo pelos 
Estados-Membros da efectiva repercussão 
da vantagem até ao utilizador final. Os 
referidos actos de execução são adoptados 
nos termos do procedimento de exame a 
que se refere o n.º2 do artigo 34.º.”

Or. es
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos que beneficiem do regime 
específico de abastecimento só podem ser 
exportados para países terceiros ou 
expedidos para o resto da União em 
condições uniformes, estabelecidas pela 
Comissão por acto de execução, que 
compreendem o pagamento dos direitos de 
importação ou o reembolso da ajuda 
recebida, referidos no artigo 9.º.

1. Os produtos que beneficiem do regime 
específico de abastecimento só podem ser 
exportados para países terceiros ou 
expedidos para o resto da União se forem 
conformes com as modalidades técnicas 
estabelecidas pela Comissão por acto de 
execução, que compreendem o pagamento 
dos direitos de importação ou o reembolso 
da ajuda recebida, referidos no artigo 9.º. 
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. fr

Justificação

É com o objectivo de ter condições uniformes que são conferidos à Comissão poderes de 
execução. A formulação é, pois, ambígua e é por uma questão de clareza que é conveniente 
precisar a que se referem os poderes da Comissão a fim de indicar perfeitamente que não se 
trata de criação de direitos e/ou de obrigações adicionais.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – 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 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 
dos três anos mais favoráveis para cada 
país no período 1989-2011;



PE452.866v01-00 24/48 PR\869998PT.doc

PT

Or. es

Justificação

O período estabelecido para determinar os limites quantitativos deveria ser revisto a 
promover um impulso das exportações originárias destas regiões.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) E sejam exportados para países 
terceiros, no quadro de um comércio 
regional, no respeito dos destinos e 
condições estabelecidos pela Comissão 
por acto de execução;

b) E sejam exportados para países 
terceiros, no quadro de um comércio 
regional;

Or. es

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

Os actos de execução a que se refere a 
alínea a) são adoptados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
n.º2 do artigo 34.º.

Or. es

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente capítulo, 3. Para efeitos do presente capítulo, 
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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. 

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 lista 
desses países é determinada pela 
Comissão por acto de execução, tendo em 
conta os pedidos objectivos dos 
Estados-Membros, após consulta dos 
sectores interessados. Essa lista pode ser 
objecto de revisão de dois em dois anos, a 
pedido dos Estados-Membros. Os actos de 
execução mencionados são adoptados nos 
termos do procedimento de exame a que 
se refere o n.º2 do artigo 34.º.

Or. es

Justificação

A lista dos países inscritos no comércio regional com as regiões ultraperiféricas deveria ser 
revista em função da evolução das exportações destas zonas.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de orientar o benefício resultante 
da aplicação do regime específico de 
abastecimento para o comércio regional e 
tradicional, a Comissão estabelece por acto 
delegado as condições a que devem 
obedecer as operações de transformação 
que podem dar origem a uma exportação 
tradicional ou de comércio regional.

6. A fim de orientar o benefício resultante 
da aplicação do regime específico de 
abastecimento para o comércio regional e 
tradicional, a Comissão estabelece por acto 
delegado as condições a que devem 
obedecer as operações de transformação 
que podem dar origem a uma exportação 
tradicional ou de comércio regional. O 
poder de adoptar os referidos actos 
delegados é conferido à Comissão em 
conformidade com o artigo 33.º.

Or. es
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar uma aplicação 
uniforme da presente disposição, a 
Comissão adopta por acto de execução as 
características mínimas dos controlos que 
os Estados-Membros devem aplicar.

A fim de assegurar uma aplicação 
uniforme da presente disposição, a 
Comissão adopta por acto de execução as 
características mínimas dos controlos que 
os Estados-Membros devem aplicar. 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. es

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar o cumprimento das suas 
obrigações pelos operadores que 
participam no regime, a Comissão 
determina por acto delegado as condições 
necessárias à aplicação do primeiro 
parágrafo e o tratamento dos novos pedidos 
de certificados do operador.

A fim de assegurar o cumprimento das suas 
obrigações pelos operadores que 
participam no regime, a Comissão 
determina por acto delegado as condições 
necessárias à aplicação do primeiro 
parágrafo e o tratamento dos novos pedidos 
de certificados do operador. O poder de 
adoptar os referidos actos delegados é 
conferido à Comissão em conformidade 
com o artigo 33.º.

Or. es
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Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

e) As condições de concessão da ajuda, os 
produtos e os volumes em causa;

Suprimido

Or. es

Justificação

A presente disposição é supérflua, pois refere questões já constantes do n.° 4 do mesmo 
artigo.

Alteração 42

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 e o montante previsional previsto 
para cada acção com vista a atingir um ou 
vários dos objectivos visados pelo 
programa.

Or. es

Justificação

É necessário continuar a favorecer um elevado grau de flexibilidade na gestão dos 
programas POSEI, como se tem vindo a fazer desde a adopção do Regulamento 247/2006.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta por acto de 
execução as condições uniformes de 

3. A Comissão adopta, por acto de 
execução, as modalidades técnicas de 
pagamento das ajudas referidas no n.º 2. 
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pagamento das ajudas referidas no n.º 2. 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. fr

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

d) Limite máximo. Suprimido

Or. es

Justificação

O estabelecimento de um limite máximo por acção tem por efeito espartilhar a gestão dos 
programas. 

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 18 – 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 adopta 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 dos 
produtos fora da sua região de produção, a 
Comissão adopta 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. O 
poder de adoptar os referidos actos 
delegados é conferido à Comissão em 
conformidade com o artigo 33.º.

Or. es
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem pagar 
adiantamentos para o conjunto das acções 
de apoio do POSEI às produções locais.

Or. es

Justificação

Esta medida tem como finalidade melhorar a eficácia do apoio das medidas a favor dos 
produtores locais das regiões ultraperiféricas.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para melhorar o conhecimento dos 
produtos agrícolas de qualidade das regiões 
ultraperiféricas e incentivar o seu consumo, 
em natureza ou transformados, a Comissão 
estabelece por acto delegado as condições 
de exercício do direito de utilização do 
símbolo gráfico, bem como as condições 
da sua reprodução e utilização.

3. Para melhorar o conhecimento dos 
produtos agrícolas de qualidade das regiões 
ultraperiféricas e incentivar o seu consumo, 
em natureza ou transformados, a Comissão 
estabelece por acto delegado as condições 
de exercício do direito de utilização do 
símbolo gráfico, bem como as condições 
da sua reprodução e utilização. O poder de 
adoptar os referidos actos delegados é 
conferido à Comissão em conformidade 
com o artigo 33.º.

Or. es
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão adopta por 
acto de execução as regras relativas à 
aplicação do símbolo gráfico e as 
características mínimas dos controlos e do 
seguimento que os Estados-Membros
devem levar a cabo. 

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão adopta por 
acto de execução as regras relativas à 
aplicação do símbolo gráfico e as 
características mínimas dos controlos e do 
seguimento que os Estados-Membros
devem levar a cabo. 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. es

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A contribuição do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) para os programas das 
regiões ultraperiféricas poderá chegar aos 
85 % para cada um dos eixos 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) 
n.°1698/2005. 

Or. es

Justificação

As dificuldades geográficas a que fazem face as regiões ultraperiféricas e a escassez de 
produções agrícolas de que depende a economia rural destas zonas justifica a manutenção de 
um nível elevado de co-financiamento da UE para custear os gastos dos programas de 
desenvolvimento rural. A inclusão desta excepção no regulamento POSEI permitiria ligá-la 
de forma permanente ao carácter ultraperiférico destas regiões.
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do artigo 39.º, n.º 4, do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005, os 
montantes máximos anuais elegíveis para 
apoio da União, previstos no anexo desse 
regulamento, podem ser aumentados até ao 
dobro no caso da medida de protecção das 
lagoas dos Açores e da medida de 
preservação da paisagem e das 
características tradicionais das terras 
agrícolas e de conservação dos muros de 
pedra de suporte dos socalcos na Madeira.

1. Em derrogação do artigo 39.º, n.º 4, do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005, os 
montantes máximos anuais elegíveis para 
apoio da União, previstos no anexo desse 
regulamento, podem ser aumentados até ao 
dobro no caso da medida de protecção das 
lagoas dos Açores e da medida de 
preservação da paisagem e das 
características tradicionais das terras 
agrícolas e de conservação dos muros de 
pedra de suporte dos socalcos da Madeira e 
nas Canárias.

Or. es

Justificação

 As medidas de conservação da paisagem e das características tradicionais das terras 
agrícolas devem ser também incentivadas nas Canárias, cuja complexa orografia torna 
necessário esse tipo de acções.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de aumentar a competitividade 
dos produtos agrícolas das regiões 
ultraperiféricas no mercado e contribuir 
para a sustentabilidade das explorações 
agrícolas face aos efeitos dos desastres 
naturais e aos riscos naturais, encoraja-se 
a que a totalidade de cada subsector 
subscreva um contrato de seguro para a 
cobertura dos riscos de catástrofe. Para o 
efeito, as cooperativas, os agrupamentos 
de agricultores e quaisquer outras 
entidades agrícolas ficam isentas da 
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proibição de receber ajudas estatais 
destinadas a favorecer o acesso à 
contratação de seguros agrícolas.

Or. es

Alteração 52

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 
apresentar em aplicação do presente 
artigo.

1. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão programas de luta contra os 
organismos prejudiciais aos vegetais e 
produtos vegetais nas regiões 
ultraperiféricas. Esses programas 
especificam, nomeadamente, os objectivos 
a atingir, as acções a realizar, a sua duração 
e o seu custo. 

Or. es

Justificação

Cumpre alargar a todas as regiões ultraperiféricas os programas de luta contra os 
organismos nocivos nas produções vegetais devido à crescente proliferação das pragas, em 
grande parte em consequência do aumento do comércio e das condições climáticas. A 
escassez de substâncias fitossanitárias para combater essas pragas torna, se possível, mais 
necessário do que nunca promover estas acções. Não deveria ser excluída nenhuma produção 
vegetal.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos de execução desses 3. Para efeitos de execução desses 
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programas, a Comissão determina por acto 
delegado a participação financeira da 
União referida no n.º 2, as medidas 
elegíveis para financiamento da União e o 
montante da ajuda.

programas, a Comissão determina por acto 
delegado a participação financeira da 
União referida no n.º 2, as medidas 
elegíveis para financiamento da União e o 
montante da ajuda. O poder de adoptar os 
referidos actos delegados é conferido à 
Comissão em conformidade com o artigo 
33.º.

Or. es

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A participação financeira da União pode 
cobrir até 60 % das despesas elegíveis nos 
departamentos ultramarinos franceses e 
até 75 % das despesas elegíveis nos Açores 
e na Madeira. O pagamento é efectuado 
com base na documentação fornecida pela 
França e por Portugal. Se o considerar 
necessário, a Comissão pode organizar 
inquéritos, que serão efectuados por sua 
conta pelos peritos referidos no artigo 21º 
da Directiva 2000/29/CE do Conselho.

A participação pode cobrir até 75% das 
despesas elegíveis. O pagamento é 
efectuado com base na documentação 
fornecida pelos Estados-Membros. Se o 
considerar necessário, a Comissão pode 
organizar inquéritos, que serão efectuados 
por sua conta pelos peritos referidos no 
artigo 21º da Directiva 2000/29/CE do 
Conselho.

Or. es

Justificação

Verificou-se nos últimos anos um aumento do número de organismos nocivos introduzidos 
nas regiões ultraperiféricas, muitos dos quais de difícil erradicação e com uma forte 
incidência económica na rentabilidade dos produtores.  As condições climáticas de muitas 
regiões favorecem a propagação das pragas, as quais registaram um forte aumento em 
consequência da crescente circulação das mercadorias.
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Alteração 55

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.°a e 
85.°b, 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

Segundo o Regulamento 247/2006, a preservação da vinha é um imperativo ambiental e 
económico. O relator pretende isentar, no futuro, as Canárias de quaisquer disposições que 
limitem o desenvolvimento desta produção, tendo em conta a regressão que sofreu nos 
últimos anos. O impacto de uma derrogação das disposições relativas às vinhas ilegais seria 
praticamente nulo para o sector peninsular, pois só 14,7% dos vinhos consumidos nas 
Canárias são de produção local. Essa derrogação não se aplicaria às vinhas existentes antes 
do presente regulamento.

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

1. 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 

1. 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 
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direitos para a importação de jovens 
bovinos machos para os departamentos 
ultramarinos franceses e a Madeira. 

direitos para a importação de jovens 
bovinos machos para os departamentos 
ultramarinos franceses e a Madeira. 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. es

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de ter em conta as especificidades 
locais do sector bovino e da cadeia bovina, 
a Comissão determina por acto delegado as 
condições a que a isenção dos direitos de 
importação fica sujeita. 

A fim de ter em conta as especificidades 
locais do sector bovino e da cadeia bovina, 
a Comissão determina por acto delegado as 
condições a que a isenção dos direitos de 
importação fica sujeita. O poder de 
adoptar os referidos actos delegados é 
conferido à Comissão em conformidade 
com o artigo 33.º.

Or. es

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de aplicação do artigo 52.º e do 
artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, Portugal pode reduzir o limite 
máximo nacional dos direitos aos 
pagamentos para a carne de ovino e de 
caprino e ao prémio por vaca em 
aleitamento. Nessa eventualidade, por acto 
de execução da Comissão, o montante 
correspondente é transferido dos limites 

3. Em caso de aplicação do artigo 52.º e do 
artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, Portugal pode reduzir o limite 
máximo nacional dos direitos aos 
pagamentos para a carne de ovino e de 
caprino e ao prémio por vaca em 
aleitamento. Nessa eventualidade, por acto 
de execução da Comissão, o montante 
correspondente é transferido dos limites 
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máximos estabelecidos em aplicação do 
artigo 52.º e do artigo 53.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 para a 
dotação financeira prevista no artigo 29.º, 
n.º 2, segundo travessão, do presente 
regulamento.

máximos estabelecidos em aplicação do 
artigo 52.º e do artigo 53.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 para a 
dotação financeira prevista no artigo 29.º, 
n.º 2, segundo travessão, do presente 
regulamento. 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. es

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta por acto de 
execução as medidas necessárias para a 
aplicação do n.º 1, e mais especialmente as 
regras de isenção de direitos na importação 
de tabaco para as ilhas Canárias. 

2. A Comissão adopta por acto de 
execução as medidas necessárias para a 
aplicação do n.º 1, e mais especialmente as 
regras de isenção de direitos na importação 
de tabaco para as ilhas Canárias. 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. es

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória

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 anual mínimo
fixado em:

Or. es
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– para os departamentos ultramarinos 
franceses: 278,41 milhões de euros,

para os departamentos ultramarinos 
franceses: 308,21 milhões de euros,

Or. es

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– para os Açores e a Madeira: 106,21 
milhões de euros,

para os Açores e a Madeira: 117,61
milhões EUR

Or. es

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– para as ilhas Canárias: 268,42 milhões de 
euros.

Para as ilhas Canárias : 297,12 milhões de 
euros.

Or. es
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

–para os departamentos ultramarinos 
franceses: 24,8 milhões de euros,

para os departamentos ultramarinos 
franceses: 26,9 milhões de euros,

Or. es

Justificação

O aumento do limite máximo do REA para a França tem como objectivo atender às previsões 
de crescimento do sector da pecuária. O aumento proposto pela Comissão é insuficiente, de 
acordo com as estimativas realizadas por esse país.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelece por acto de 
execução as condições uniformes segundo 
as quais os Estados-Membros podem 
alterar a afectação dos recursos atribuídos 
em cada ano aos diferentes produtos que 
beneficiam do regime específico de 
abastecimento.

A Comissão estabelece por acto de 
execução as condições uniformes segundo 
as quais os Estados-Membros podem 
alterar a afectação dos recursos atribuídos 
em cada ano aos diferentes produtos que 
beneficiam do regime específico de 
abastecimento. 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. es

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar uma dotação 4. A fim de assegurar uma dotação 
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razoável e proporcionada para as medidas 
de financiamento de estudos, projectos de 
demonstração, formação e assistência 
técnica, a Comissão fixa por acto delegado 
um montante máximo anual que pode ser 
atribuído a essas medidas. 

razoável e proporcionada para as medidas 
de financiamento de estudos, projectos de 
demonstração, formação e assistência 
técnica, a Comissão fixa por acto delegado 
um montante máximo anual que pode ser 
atribuído a essas medidas. O poder de 
adoptar os referidos actos delegados é 
conferido à Comissão em conformidade 
com o artigo 33.º.

Or. es

Alteração 67

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 terão no 
rendimento dos produtores quaisquer 
novas concessões pautais para as 
importações de banana na União. Se 
necessário, esse relatório será 
acompanhado por uma proposta 
legislativa de modificação dos montantes 
previstos no n.° 2, a fim de compensar as 
perdas de rendimentos sofridas pelos 
produtores europeus. 

Or. es

Justificação

As ajudas aos produtores de banana estão directamente ligadas ao regime de importação de 
bananas na União Europeia, pelo que se deveria avaliar o impacto de todas as modificações 
dos direitos aduaneiros aplicados às importações. Os países exportadores de banana, a 
começar pelo Equador, pretendem melhorar o acesso dos seus produtos ao mercado 
comunitário, o que poderia ter efeitos negativos nos preços recebidos pelos produtores 
europeus. 
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Comunicações e relatórios Comunicações, relatórios e estudos de 
impacto

Or. es

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros apresentam 
anualmente à Comissão, o mais tardar até 
31 de Julho, um relatório sobre a aplicação 
das medidas previstas no presente 
regulamento durante o ano anterior.

2. Os Estados-Membros apresentam 
anualmente à Comissão, o mais tardar até 
30 de Setembro, um relatório sobre a 
aplicação das medidas previstas no 
presente regulamento durante o ano 
anterior.

Or. es

Justificação

Verificou-se na prática a necessidade de estabelecer um prazo mais longo para a 
apresentação do referido relatório. 

Alteração 70

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 
terceiros, assim como das modificações 
significativas acordadas no âmbito da 
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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.

Or. es

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A 
Quando o departamento francês 
ultramarino de Mayotte se tornar uma 
região ultraperiférica da União, a 
Comissão apresentará novas propostas, 
tendo em conta que a dotação orçamental 
prevista para os departamentos franceses 
ultramarinos será aumentada 
proporcionalmente e que serão 
acrescentadas disposições específicas 
relativas a Mayotte.

Or. es

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Poderes da Comissão Suprimido
Sempre que sejam conferidos poderes à 
Comissão, esta age em conformidade com 
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o procedimento previsto no artigo 33.º, 
quando se trate de actos delegados, e em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 34.º, quando se trate de 
actos de execução.

Or. es

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

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

1. O poder de adoptar actos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
2. A delegação de poderes referida no n.º1 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo
Conselho.

2. A delegação de poderes referida no
artigo 6.°, n.° 3, no artigo 11.°, n.° 2, no 
artigo 13.°, n.° 6, no artigo 17.°, n.° 2, no 
artigo 18.°, n.° 4, no artigo 20.°, n.° 3, no 
artigo 23.°, n.° 3, no artigo 26.°, n.° 2, no 
artigo 29.°, n.° 4, é conferida à Comissão 
por um período de cinco anos a contar de 
...*. A Comissão elabora um relatório 
sobre a delegação de poderes o mais 
tardar nove meses antes do fim deste 
período de cinco anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho se 
opuserem a tal prorrogação, o mais tardar 
até três meses antes do final de cada 
período.

A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
informa o outro legislador e a Comissão, 
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o mais tardar um mês antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação, bem como os possíveis motivos 
da mesma.
A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor imediatamente ou 
numa data posterior especificada na 
mesma, mas não afecta os actos delegados 
já em vigor. A decisão de revogação é 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.
3. 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, este 
prazo é prolongado por um mês.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 6.°, n.° 3, no artigo 11.°, n.° 2, no 
artigo 13.°, n.° 6, no artigo 17.°, n.° 2, no 
artigo 18.°, n.° 4, no artigo 20.°, n.° 3, no 
artigo 23.°, n.° 3, no artigo 26.°, n.° 2, e 
no artigo 29.°, n.° 4, pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação do 
poder especificado nessa decisão. Esta 
decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada, mas não afecta os actos 
delegados já em vigor.

 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 o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este último não entra em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado expõe os motivos das mesmas.

4. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os actos delegados adoptados em 
virtude do artigo 6.°, n.° 3, do artigo 11.°, 
n.° 2, do artigo 13.°, n.° 6, do artigo 17.°, 
n.° 2, do artigo 18.°, n.° 4, do artigo 20.°, 
n.° 3, do artigo 23.°, n.° 3, do artigo 26.°, 
n.° 2, e do artigo 29.°, n.° 4, entram em 
vigor unicamente se, num prazo de dois 
meses a contar da adopção do acto em 
questão, nem o Parlamento Europeu nem 
o Conselho formularem objecções ou se, 
antes da expiração desse prazo, tanto uma 
como a outra Instituição informarem a 
Comissão de que não irão formulá-las. 
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este prazo é prorrogado por 
dois meses.
_______________
Data de entrada em vigor do presente 
Regulamento

Or. es

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Actos de execução - Comité Comitologia
[A completar na sequência da adopção do 
regulamento sobre as regras de controlo 
referido no artigo 291.º, n.º 2, do TFEU, 
actualmente em discussão no   PE e no 
Conselho.]

1. A Comissão é assistida pelo Comité dos 
Pagamentos Directos, instituído pelo 
artigo 144.ºdo Regulamento (CE) 
n.º1782/2003. Esse comité é um comité na 
acepção do Regulamento (UE) n.º 
182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o 
procedimento previsto no artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 182/2011.

Or. es
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

Os Programas de Opções Específicas relativas ao Afastamento e à Insularidade (POSEI) 
foram lançados em 1991 com o objectivo de dar apoio aos DOM franceses, passando, um ano 
mais tarde, a abranger as regiões ultraperiféricas de Portugal e de Espanha. Actualmente, 
beneficiam desta medida nove regiões: Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunião, 
Saint-Barthélemy e Saint-Martin, para a França, os Açores e a Madeira, para Portugal, e as 
Canárias, para Espanha. Está previsto acrescentar uma décima região, o departamento francês 
de Mayotte.

Estes programas desempenham um papel indissociável da manutenção e desenvolvimento das 
produções agrícolas e da indústria de transformação dessas zonas. Actualmente, a viabilidade 
dos sectores beneficiários ficaria ameaçada sem a existência dos programas POSEI, devido às 
dificuldades económicas a que têm de fazer face essas regiões em consequência da sua 
situação geográfica e da escassa margem de que dispõem para diversificar a sua actividade.

O POSEI comporta dois regimes bem diferenciados. Por um lado, o Regime Específico de 
Abastecimento (REA), destinado ao abastecimento dessas zonas em produtos para a 
alimentação de gado, à indústria de transformação e ao consumo directo. No âmbito do REA, 
existe um limite máximo de ajudas por país a fim de evitar situações de concorrência desleal 
com as produções insulares. Por outro lado, o segundo capítulo do POSEI, e o de maior peso, 
já que absorve cerca de 80% da totalidade das ajudas, refere-se às medidas em favor das 
produções agrícolas locais (MFPL), cujo papel é primordial para garantir a manutenção e a 
viabilidade da actividade.

A legislação relativa ao POSEI foi modificada em duas ocasiões. A primeira reforma data de 
2001, tendo a principal alteração operada nessa ocasião sido a introdução de um novo método 
de cálculo das ajudas do REA, segundo o qual se deixou de ter em conta o nível das 
restituições (ajudas à exportação) da UE para passar a tomar como referência os custos 
adicionais decorrentes do afastamento, do isolamento e da reduzida superfície das regiões 
ultraperiféricas. Essa reforma instituiu igualmente os balanços previsionais de abastecimento. 

A segunda reforma do POSEI, e a de maior alcance até à data, teve lugar em 2006 e implicou 
uma viragem de 180 graus no desenvolvimento dos programas, cuja elaboração passou a ficar 
inteiramente a cargo das autoridades regionais. Posteriormente, o Regulamento (CE) n.° 
247/2006 foi modificado por diversas vezes, sobretudo para incorporar as alterações relativas 
à última reforma do regime de ajudas ao sector da banana, que foi integrado no POSEI, bem 
como a reforma do sector do açúcar. Por outro lado, na sequência do "Exame de Saúde da 
PAC", o orçamento relativo às ajudas directas foi transferido para o POSEI, que equivale 
actualmente ao primeiro pilar da PAC para as regiões ultraperiféricas.

Síntese da proposta da Comissão Europeia 

A proposta da Comissão Europeia modifica o Regulamento (CE) n.º 247/2006 de apoio às 
regiões ultraperiféricas, tendo como principal objectivo refundir as diferentes revisões 
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legislativas realizadas nos últimos anos. A proposta adapta o Regulamento às novas 
disposições referentes aos actos delegados e aos actos de execução previstos no Tratado de 
Lisboa. 

O projecto visa, além disso, simplificar e clarificar a leitura do Regulamento, que abarca todas 
as medidas específicas agrícolas em favor das nove regiões ultraperiféricas da União 
Europeia. A Comissão aproveita igualmente essa simplificação para introduzir algumas 
mudanças legislativas tendo em conta os problemas detectados nos últimos anos no âmbito da 
aplicação do regime. 

As principais mudanças propostas são as seguintes:

- aumentar de 20% dos limites máximos estabelecidos para o REA, para a França e para 
Portugal;

- condicionar o REA ao requisito de evitar quaisquer obstáculos ao desenvolvimento 
das produções locais;

- incluir precisões sobre o procedimento de apresentação dos programas e das 
respectivas modificações, tendo em vista a sua aprovação por parte da Comissão, com 
o intuito de favorecer a flexibilidade e melhorar a eficácia da adaptação dos mesmos 
às necessidades reais;

- prever a possibilidade, para os departamentos franceses ultramarinos, de reexpedir 
produtos transformados a partir de matérias-primas provenientes do REA sem 
reembolso da vantagem ; 

- incluir nos programas a lista de ajudas que constituem pagamentos directos, a fim de 
assegurar uma boa gestão orçamental.

- A Comissão considera igualmente útil indicar a forma como se determina o montante 
da ajuda para as medidas de promoção das produções agrícolas locais, o que não 
figurava no acto de base.

Posição do relator 

Como reconhecem os autores do relatório de avaliação sobre o regime POSEI realizado a 
pedido da Comissão Europeia, deste regime depende a rentabilidade das produções agrícolas e 
da indústria das regiões ultraperiféricas. Num momento de crise como o actual, em que essas 
regiões são afectadas por taxas de desemprego muitas vezes superiores às médias nacionais, 
importa não só manter este regime, mas, se possível, reforçá-lo. 

O relator deplora que, na proposta da Comissão, tenha sido retirada a referência à base 
jurídica do Tratado específica para as regiões ultraperiféricas, pelo que propõe a sua 
reintrodução. O artigo 349.° do Tratado é o único consagrado a estas regiões e aquele que lhes 
garante a manutenção de um tratamento particular, tratamento esse que, no futuro, poderia ser 
posto em causa sem tal referência jurídica.
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Tanto a Comissão como o Tribunal de Contas, no seu relatório de 2010 sobre o 
funcionamento do POSEI, destacam a utilidade deste regime para atenuar as dificuldades com 
que se debatem essas regiões. 

No entanto, verifica-se que a dotação financeira atribuída a estes programas (um total de 653 
milhões de euros para as nove regiões) é insuficiente, como revela o facto de a agricultura se 
encontrar em declínio, bem como algumas decisões adoptadas a nível nacional para, com 
ajudas estatais, aumentar incrementar o apoio ao POSEI. Os problemas estruturais e a 
crescente pressão exercida pela concorrência das importações provenientes de países terceiros 
não são alheios à evolução negativa de muitos sectores.

A banana, cujo peso na produção agrícola final das regiões ultraperiféricas é muito 
significativo, em especial nas Canárias (atingindo 25% do total da região), deverá fazer face 
às concessões pautais da União Europeia às exportações de bananas provenientes dos países 
da América Latina. A importância deste sector, que, juntamente com o tomate e o açúcar, 
constitui um dos poucos produtos das ilhas com vocação exportadora, poderia justificar em 
larga medida uma revisão das dotações financeiras do POSEI para compensar as perdas que 
poderão sofrer os produtores insulares na sequência das referidas concessões. Todavia, para 
além da banana, também outras produções das ilhas - como o tomate, o açúcar e o rum - têm 
de fazer face a fortes pressões externas, cujo impacto deveria ser devidamente examinado pela 
Comissão Europeia. As especificidades destas regiões acentuam a vulnerabilidade das suas 
produções perante o aumento das importações provenientes de países terceiros, pois, aos 
custos resultantes do afastamento e ao isolamento, há que acrescentar os resultantes dos 
elevados padrões que devem respeitar em matéria de segurança alimentar e de respeito do 
ambiente.

A escassez de alternativas às culturas e produções insulares constitui igualmente um 
argumento de peso em favor da adopção de medidas mais oportunas que impeçam uma 
deterioração da rentabilidade dos agricultores e dos produtores de gado, tendo ainda em conta 
os esforços que estes envidaram nos últimos anos para oferecer produtos de elevada 
qualidade. 

O relator defende que as autoridades competentes devem continuar a beneficiar de uma ampla 
margem de flexibilidade no âmbito da gestão dos programas, pois é a nível regional que as 
medidas podem ser adaptadas com maior eficácia às necessidades reais. Deve assegurar-se 
essa flexibilidade, bem como reforçar a consulta dos sectores interessados.

No que respeita aos dois grandes capítulos dos programas POSEI, REA e MFPL, o relator 
considera que não devem sofrer modificações substanciais. Insta, não obstante, os 
Estados-Membros a melhorarem, na medida do possível, a programação das medidas de apoio 
às produções locais a fim de reforçar a eficácia das ajudas concedidas aos diferentes sectores. 
Acresce que os Estados deveriam prestar uma especial atenção aos efeitos eventualmente 
negativos, nas produções locais, de uma aplicação inadequada do REA.

Nos últimos anos, as culturas das regiões ultraperiféricas foram afectadas por um grande 
volume de organismos nocivos em consequência do aumento das trocas comerciais. Os 
produtores têm de fazer face a um aumento considerável das pragas, o que justifica um 
reforço dos programas fitossanitários, bem como a sua extensão às Canárias e à cultura da 
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banana, tendo simultaneamente em conta a necessidade de reforçar as práticas sustentáveis. 

Segundo o relator, seria igualmente conveniente que a União Europeia reforçasse os controlos 
na fronteira das importações provenientes de países terceiros, cujas produções deveriam 
respeitar os mesmos requisitos em matéria veterinária e fitossanitária que os aplicados aos 
agricultores e produtores da gado das regiões ultraperiféricas a fim de evitar uma concorrência 
desleal com as produções locais.


