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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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, de 24 de 
Setembro de 2010, visa reformular o regime POSEI (programa de opções específicas para 
fazer face ao afastamento e à insularidade), organizado pelo Regulamento (CE) n ° 247/2006, 
a fim de ter em conta a entrada em vigor do Tratado Lisboa. O regulamento permite o 
comércio livre de produtos transformados que sejam objecto de um regime específico de 
abastecimento (REA) entre as regiões ultraperiféricas (RUP) e aumenta os limites máximos 
anuais dos REA para França e Portugal.  

 Historial 

Em 1990 foram adoptadas medidas específicas – nomeadamente no domínio da política 
agrícola – a favor de nove regiões ultraperiféricas (Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, 
Reunião, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Açores, Madeira e Canárias) a fim de ter em conta 
as suas especificidades: afastamento, insularidade, pequena superfície, relevo e clima e 
dependência em relação a um pequeno número de produtos. Este regime foi alterado em 2001 
e 2006 para ter em conta a reforma da política agrícola comum (PAC) de 2003 e a estratégia 
para as RUP elaborada pela Comissão Europeia em 2004.

 Balanço do POSEI

O POSEI permitiu diversificar as produções vegetais, recuperar o sector das bananas após o 
furacão Dean e melhorar a situação dos diferentes sectores. 

As medidas do regime específico de abastecimento permitiram preservar estruturas locais de 
produção e criar empregos suplementares.

As medidas de apoio à produção permitiram limitar o declínio das actividades agrícolas, em 
especial a produção de bananas e açúcar. 

 O POSEI é suficiente para proteger as RUP?

O acordo de Genebra e os acordos celebrados com os países andinos e a América Central
constituem um risco para o equilíbrio das RUP. 

Estes acordos foram negociados com países cujos custos de produção são muito inferiores 
aos das RUP, nomeadamente porque as normas fitossanitárias não são as mesmas que 
são exigidas pela legislação europeia. Existe o risco de uma afluência maciça dos produtos 
agrícolas desses países ao mercado europeu, que constitui até agora o principal mercado para 
os produtos agrícolas ultramarinos, e de pôr assim em perigo os sectores da banana, do açúcar 
e do rum.

 Propostas da relatora:

1.ª proposta: Aditar o artigo 349.º do TFUE: o novo regulamento baseia-se apenas nos 
artigos 42.º e 43.º do TFUE que incidem sobre a PAC. Contudo, o artigo 349.º do TFUE 
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permite a adopção de medidas especiais para as RUP tendo em conta as especificidades destas 
regiões, nomeadamente no domínio da agricultura.

2.ª proposta: Envolver mais as instâncias locais para que o programa seja melhor 
adaptado às exigências reais das RUP – artigo 6.º, n.º 2: artigo 31.º e artigo 10.º. O 
programa deve ter melhor em conta as expectativas reais expressas pelos agentes locais e, 
para tal, deve ser concedido um prazo suplementar, que servirá para envolver melhor os 
agentes locais e permitir intercâmbios mais numerosos e mais aprofundados sobre a eficácia 
do programa.

3.ª proposta: Favorecer o comércio regional mediante a possibilidade de conceder um 
auxílio ao transporte complementar ao REA – artigo 9.º 
A expedição entre departamentos ultramarinos de produtos transformados a partir de 
matérias-primas que tenham beneficiado do REA é possível. No entanto, se quisermos 
favorecer o comércio regional e permitir o desenvolvimento de novos sectores nas RUP, há 
que prever uma compensação dos custos relacionados com o transporte desses produtos. Isto 
facultará uma possibilidade não negligenciável de desenvolvimento regional.

4.ª proposta: Clarificar a redacção do artigo 18.º propondo novas disposições sobre o 
conteúdo obrigatório dos programas POSEI, que são divididos em medidas (podendo cada 
uma delas ser dividida em acções). As dotações financeiras são especificadas num plano 
financeiro. 

5.ª proposta: Incluir o sector das bananas nos programas de luta contra os organismos 
prejudiciais às plantas – artigo 23.º, n. º 1. 

6.ª proposta: Aumentar o limite máximo proposto para o REA do POSEI França destinado 
a importação de matérias-primas para o fabrico de alimentos para animais – artigo 29.º. Este 
aumento permitirá ter em conta as previsões de crescimento do sector pecuário dos 
departamentos ultramarinos e o desenvolvimento em curso dos sectores de produção animal 
em função da evolução dos custos adicionais e das fontes de abastecimento. 

7.ª proposta: Solicitar uma avaliação sistemática pela Comissão Europeia dos efeitos dos 
acordos comerciais (artigos 29.º e 31.º) sobre as RUP através de estudos prévios de impacto 
e a possibilidade de compensações adequadas para as RUP, em especial no sector das 
bananas.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Justificação

Actualmente o POSEI tem uma dupla base jurídica: os dois artigos do TFUE relativos à PAC 
(antigos artigos 36.º e 37.º) e o artigo específico para as RUP (antigo artigo 299.º, n.º 2). 
Contudo, na proposta de reformulação do regulamento, a base jurídica está limitada aos 
novos artigos relativos à PAC (42.º, n.º 1 e 43.º, n.º 2) e esquece o novo artigo 349.º 
específico para as RUP. A referência apenas aos artigos relativos à PAC não é suficiente 
para adoptar medidas específicas para as RUP.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4-A) A fim de não prejudicar os 
objectivos apoiados pelo Programa 
POSEI, a Comissão realizará estudos de 
impacto prévios das consequências 
possíveis (segundo os critérios definidos 
pela ONU) cada vez que forem 
negociados acordos internacionais de 
comércio e que os subsectores apoiados 
pelo referido programa possam ser postos 
em risco. Uma vez realizados, a Comissão 
transmite esses estudos de impacto prévios 
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ao Parlamento Europeu, ao Conselho e às 
autoridades locais ou regionais eleitas das 
RUP antes da celebração dos acordos 
internacionais em questão.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(8-A) O apoio aos subsectores tradicionais 
é extremamente necessário porque 
permite manter a qualidade dos produtos 
e a sua competitividade no mercado 
europeu em relação à concorrência dos 
países da terceiros, e porque acabam de 
ser assinados novos acordos comerciais 
com países da América Latina e no 
âmbito da Organização Mundial do 
Comércio que colocam em dificuldade 
estes subsectores. A Comissão e os 
Estados-Membros deverão, no entanto, 
velar por que o apoio concedido aos 
subsectores ditos tradicionais não 
prejudique o desenvolvimento dos outros 
subsectores de diversificação animal e 
vegetal.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(36-A) Para não prejudicar o apoio 
específico concedido pelo presente 
regulamento a favor das regiões 
ultraperiféricas, a Comissão deve 
assegurar uma melhor articulação entre 
as políticas comuns da União e as outras 
políticas sectoriais. A implementação 
desta coerência das políticas pode assumir 
a forma, por exemplo, de análises de 
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impacto.

Justificação

As políticas sectoriais (políticas regionais, de desenvolvimento, de investigação) devem ser 
coerentes com as medidas do POSEI, a política comercial, a política agrícola ou a política de 
pesca. Por esse motivo, visto que os acordos comerciais são susceptíveis de ter impactos 
negativos sobre as RUP, devem ser objecto de estudos de impacto específicos.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 36-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(36-B) Dado que o último regulamento 
sobre o Programa de apoio POSEI, ou 
seja, o Regulamento (CE) n.º 247/2006, 
foi adoptado à luz dos direitos de acesso 
ao mercado europeu de 176 EUR por 
tonelada aprovados no âmbito da OMC, 
os direitos que figuram nos acordos da 
OMC sobre o comércio das bananas e as 
demais reduções acordadas no quadro dos 
acordos comerciais com os países andinos 
e os Estados da América Central não 
foram tomados em consideração no 
envelope orçamental do POSEI. 
Consequentemente, numa fase precoce, 
deve realizar-se um novo estudo de 
impacto actualizado, global e externo e, se 
este revelar efeitos negativos para os 
produtores de bananas da União 
Europeia, devem modificar-se os recursos 
financeiros disponíveis a título do 
Programa POSEI de modo a introduzir 
uma compensação e medidas adequadas 
tendo em vista aumentar a 
competitividade dos produtores de 
bananas nas regiões ultraperiféricas da 
União.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Deve ser assegurada, nomeadamente, a 
coerência das medidas tomadas no quadro 
dos programas POSEI com as medidas 
postas em prática a título dos outros 
instrumentos da política agrícola comum, 
designadamente as organizações comuns 
de mercado, o desenvolvimento rural, a 
qualidade dos produtos, o bem-estar dos 
animais e a protecção do ambiente.

2. Deve ser assegurada, nomeadamente, a 
coerência das medidas tomadas no quadro 
dos programas POSEI com as medidas 
postas em prática a título dos outros 
instrumentos da política agrícola comum, 
designadamente as organizações comuns 
de mercado, o desenvolvimento rural, a 
qualidade dos produtos, o bem-estar dos 
animais, a protecção do ambiente e a 
política comercial.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

2. Em função da avaliação anual da 
execução das medidas constantes dos 
programas POSEI, os Estados-Membros 
podem apresentar à Comissão, o mais 
tardar em 30 de Setembro de cada ano, 
para o ano seguinte, 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.

Justificação
A data limite para a apresentação de pedidos de alteração passa de 30 de Junho para 30 de 
Setembro: a execução dos programas anuais termina em 30 de Junho do ano n+1. Isto 
permitiria implicar os agentes locais, tais como câmaras de agricultura, conselhos regionais 
e conselhos gerais, e ter em conta as lições da campanha precedente.
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Alteração 8

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

Justificação
Atendendo ao custo de transporte entre os departamentos ultramarinos, importaria abrir a 
possibilidade de conceder uma ajuda complementar ao REA para a expedição de alimentos 
para animais fabricados nos departamentos franceses das Antilhas para a Guiana. 
Até à estruturação de um aparelho de transformação eficiente, esta ajuda permitiria à 
Guiana beneficiar de produtos a custos comparáveis aos de Guadalupe ou Martinica.
No futuro poderia ser ponderada uma ajuda similar para os produtos fabricados na Reunião 
e expedidos para Mayotte.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea d)

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

d) A necessidade de encorajar o
desenvolvimento das produções locais.

Justificação
Para reduzir a dependência alimentar das RUP há que encorajar a produção local. As 
medidas de ajuda à produção local e o REA estão ligados se bem que os seus objectivos 
sejam diferentes. Favorecer o desenvolvimento das produções locais não prejudica a 
coerência interna do POSEI entre estes dois pilares.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto proposto pela 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 fixadas 
correspondentes às expedições e 
exportações tradicionais. Essas quantidades 
são fixadas pela Comissão por acto de 
execução, com base na média das 
expedições ou exportações, tomando como 
referência a média verificada dos três 
melhores anos a partir de 1989;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

3. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por "comércio regional", 
relativamente a cada departamento 
ultramarino francês, aos Açores e Madeira 
e às ilhas Canárias, o comércio com 
destino a países terceiros pertencentes aos 
espaços geográficos e oceânicos em que 
se inscrevem essas regiões, assim como 
com destino a países terceiros 
historicamente ligados.

Alteração 12

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

Suprimido 

Justificação
É necessário clarificar a redacção deste artigo.
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Os programas POSEI dividem-se em medidas cujas dotações financeiras são especificadas 
num plano financeiro. Cada uma das medidas pode ser dividida em várias acções.
O n.º 2 refere-se às medidas. Por conseguinte, propõe-se a supressão da alínea e), que se 
refere aos pormenores de cada acção. Aliás esta alínea é redundante, visto que o n.º 4 trata 
das acções. 

Alteração 13

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Justificação
Visto que o n.º 2 se refere às medidas, propõe-se a supressão da referência às acções neste 
número.

Alteração 14

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

Justificação
Para uma maior clareza, propõe-se a substituição na alínea c) da expressão "ajuda 
individual" pela expressão "montante unitário da ajuda".

Alteração 15

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

d) Limite máximo. Suprimido
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Justificação
Actualmente os limites financeiros máximos são determinados por medida, não por acção. 
Consequentemente propõe-se a supressão da alínea d), que torna obrigatória a fixação de um 
"limite máximo" por acção. Com efeito tal não é necessário, visto que o montante unitário da 
ajuda e as condições de elegibilidade estão já determinados.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto proposto pela 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, da 
biodiversidade e das características 
tradicionais das terras agrícolas e de 
conservação dos muros de pedra de suporte 
dos socalcos na Madeira.

Justificação
Os departamentos ultramarinos representam 80% da biodiversidade da UE, pelo que é 
necessário incluir as acções a favor da biodiversidade na medida relativa à preservação da 
paisagem.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

4-A. A fim de aumentar a competitividade 
dos produtos agrícolas das regiões 
ultraperiféricas no mercado e de 
contribuir para a sustentabilidade das 
explorações agrícolas face às 
consequências das catástrofes naturais e 
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aos riscos naturais, deve promover-se a 
protecção de cada um dos subsectores por 
seguros que cubram os riscos de 
catástrofe. Para o efeito, as cooperativas, 
os agrupamentos de agricultores e 
quaisquer outras entidades agrícolas são 
excluídas da proibição de receber ajudas 
estatais destinadas a favorecer o acesso à 
celebração de contratos de seguros 
agrícolas. 

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto proposto pela 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. 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.

Justificação
Propõe-se que a banana se torne elegível para estes programas, pois os produtores de 
banana, nomeadamente de Guadalupe e Martinica, têm de enfrentar a cercosporiose negra –
doença temível da bananeira – e são ainda necessários, pelo menos, cinco anos de 
investigação antes do desenvolvimento de variedades de bananas resistentes às doenças e de 
boa qualidade gustativa.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 

Texto proposto pela Comissão Alteração

A Espanha fica autorizada a conceder um 
auxílio à produção de tabaco nas ilhas 
Canárias. A concessão desse auxílio não 
deve conduzir a discriminações entre 
produtores no arquipélago.

A Espanha fica autorizada a conceder um 
auxílio à produção de tabaco nas ilhas 
Canárias, em razão da especificidade desta 
produção e das poucas possibilidades de 
diversificação das produções agrícolas 
locais. A concessão desse auxílio não deve 
conduzir a discriminações entre produtores 
no arquipélago.

Alteração 20

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Justificação

Mantendo um limite máximo demasiado baixo para o REA, não seria possível acompanhar a 
evolução dos custos adicionais e das fontes de abastecimento. É necessário aumentar o limite 
máximo proposto a fim de ter em conta as previsões de crescimento do sector pecuário dos 
departamentos ultramarinos e permitir assim o desenvolvimento em curso dos sectores de 
produção animal.

Alteração 21

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

4-A. Atendendo às consequências 
negativas para os produtores europeus de 
bananas da redução progressiva dos 
direitos aduaneiros na sequência dos 
acordos multilaterais de Genebra e dos 
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acordos de comércio livre com os países 
andinos, os países da América Central e 
de outras regiões, deve ser paga uma 
compensação adaptada aos produtores de 
bananas das regiões ultraperiféricas 
europeias. Esta compensação é da ordem 
dos 30 milhões de euros por ano para o 
conjunto dos países europeus produtores 
de bananas. 

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto proposto pela 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 EstadosMembros 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.

Justificação
Isto permitiria inserir no relatório as informações recebidas dos agentes locais, tais como 
câmaras de agricultura, conselhos regionais e conselhos gerais, e ter em conta as lições da 
campanha precedente.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. Quando se previrem modificações 
significativas da política agrícola comum 
e a União iniciar uma negociação 
comercial com países terceiros, 
organizações regionais terceiras ou 
organizações internacionais que sejam 
susceptíveis de afectar subsectores 
agrícolas apoiados pelo POSEI, a 
Comissão deve realizar estudos de 
impacto específicos prévios, a intervalos 
regulares, das possíveis consequências 
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para a agricultura das regiões 
ultraperiféricas. Estes estudos são 
transmitidos ao Parlamento Europeu, 
acompanhados, se for caso disso, de 
propostas de compensação adequadas.

Justificação
As políticas sectoriais (políticas regionais, de desenvolvimento, de investigação) devem ser 
coerentes com as medidas do POSEI, a política comercial, a política agrícola ou a política de 
pesca. Por esse motivo, visto que os acordos comerciais são susceptíveis de ter impactos 
negativos sobre as RUP, devem ser objecto de estudos de impacto específicos.
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