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Alteração 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

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

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os seus artigos 349. °, 42.º, 
primeiro parágrafo, e 43.º, n.º 2,

Or. pt

Justificação

A base jurídica do Regulamento deve ser alargada ao artigo 349°. do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia que incide especificamente sobre as Regiões 
Ultraperiféricas da União Europeia.

Alteração 50
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de melhor realizar os objectivos 
do regime a favor das regiões 
ultraperiféricas da União, os programas 
POSEI devem incluir medidas que 
garantam o abastecimento em produtos 
agrícolas e a preservação e 
desenvolvimento das produções agrícolas 
locais. Importa aproximar o nível da 
programação das regiões em causa e 
sistematizar a abordagem de parceria entre 
a Comissão e os Estados-Membros.

(4) A fim de melhor realizar os objectivos 
do regime a favor das regiões 
ultraperiféricas da União, os programas 
POSEI devem incluir medidas que 
garantam o abastecimento em produtos 
agrícolas e a preservação e 
desenvolvimento das produções agrícolas 
locais de qualidade, tomando em 
consideração os imperativos ditados pelas 
alterações climáticas. Importa aproximar o 
nível da programação das regiões em causa 
e sistematizar a abordagem de parceria 
entre a Comissão e os Estados-Membros.

Or. fr
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Alteração 51
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de melhor realizar os objectivos 
do regime a favor das regiões 
ultraperiféricas da União, os programas 
POSEI devem incluir medidas que 
garantam o abastecimento em produtos 
agrícolas e a preservação e 
desenvolvimento das produções agrícolas 
locais. Importa aproximar o nível da 
programação das regiões em causa e 
sistematizar a abordagem de parceria entre 
a Comissão e os Estados-Membros.

(4) A fim de melhor realizar os objectivos 
do regime a favor das regiões 
ultraperiféricas da União, os programas 
POSEI devem incluir medidas que 
garantam o abastecimento em produtos 
agrícolas e a preservação e 
desenvolvimento das produções agrícolas 
locais. Importa aproximar o nível da 
programação das regiões em causa e 
sistematizar a abordagem de parceria entre 
a Comissão, os Estados-Membros e as 
autoridades locais.

Or. fr

Alteração 52
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de não prejudicar os 
objectivos apoiados pelo Programa 
POSEI, a Comissão realizará avaliações 
de impacto cada vez que forem 
negociados acordos internacionais de 
comércio e que, por essa razão, os 
subsectores apoiados por este programa 
possam ser colocados em risco. Uma vez 
realizados esses estudos de impacto, a 
Comissão transmiti-los-á ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e às autoridades 
regionais das regiões ultraperiféricas 
antes da celebração dos referidos acordos.
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Or. fr

Alteração 53
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de não prejudicar pôr em 
causa os objectivos apoiados pelos 
programas POSEI, a Comissão deveria 
realizar estudos de impacto sempre que 
forem negociados acordos internacionais 
de comércio e que, por essa razão, os 
subsectores apoiados por esses programas 
possam ser colocados em risco.

Or. fr

Alteração 54
Catherine Grèze

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 
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 

(6) Sem causar prejuízo às produções 
locais e ao seu desenvolvimento, cumpre 
instaurar um regime específico de 
abastecimento 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 
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 
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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.

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.

Or. fr

Alteração 55
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 56
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 57
Petru Constantin Luhan

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 

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

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 ligados ao
transporte desses produtos para as regiões 
ultraperiféricas e os preços praticados na 
exportação para países terceiros, bem 
como, no caso de factores de produção 
agrícola ou de produtos destinados a 
transformação, de outros custos adicionais 
da ultraperifericidade, nomeadamente 
decorrentes da insularidade e da superfície 
reduzida.

Or. ro

Alteração 58
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O apoio aos subsectores tradicionais 
impõe-se tanto mais porque permite 
manter a sua competitividade no mercado 
europeu face à concorrência dos países 
terceiros, e porque acabam de ser 
assinados novos acordos comerciais com 
países da América Latina e no âmbito da 
OMC que colocam em dificuldade estes 
subsectores. Os Estados-Membros devem, 
todavia, assegurar igualmente a 
diversificação da actividade agrícola nas 
regiões ultraperiféricas.

Or. es

Alteração 59
Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O apoio aos subsectores tradicionais 
impõe-se tanto mais porque permite 
manter a sua competitividade no mercado 
europeu em relação à concorrência dos 
países da América Latina e dos países AC, 
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 deverá, entretanto, velar por 
que este apoio concedido aos subsectores 
ditos tradicionais (bananas e cana de 
açúcar) não prejudique o 
desenvolvimento do conjunto dos outros 
subsectores ditos de diversificação animal 
e vegetal.

Or. fr

Alteração 60
Patrice Tirolien

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 não produz quantidades 
suficientes para cobrir as necessidades 
locais, a importação deste produto para a 
Reunião deve continuar isenta de direitos.

Or. fr

Alteração 61
Patrice Tirolien
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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 
fornecer produtos de qualidade e a 
comercialização desses produtos deve ser 
favorecida. Para tal, pode ser útil utilizar o 
símbolo gráfico criado pela União. Deverá 
ser encorajada a utilização de símbolos de 
qualidade, como as marcas de qualidade 
ou as denominações de origem, a fim de 
valorizar os produtos das regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 62
Petru Constantin Luhan

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 
fornecer produtos de qualidade e a 
comercialização desses produtos deve ser 
favorecida. Para tal, pode ser útil utilizar o 
símbolo gráfico criado pela União. Além 
disso, deverão ser encorajadas e 
facilitadas as denominações de origem 
controlada, a fim de valorizar os produtos 
das regiões ultraperiféricas.

Or. ro

Alteração 63
Catherine Grèze
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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.

Or. fr

Alteração 64
Catherine Grèze

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 Comunidade a 
destinar para a execução desses programas.

(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, de investigação e de formação contra 
os organismos nocivos, incluindo os 
programas de luta por métodos biológicos 
sustentáveis, e definir a participação 
financeira da Comunidade a destinar para a 
execução desses programas.

Or. fr

Alteração 65
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 28
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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 
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.

(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 
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. fr

Alteração 66
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O apoio à produção de leite de vaca na 
Madeira e na Reunião não tem sido 
suficiente para manter o equilíbrio entre o 
abastecimento interno e externo, devido, 
nomeadamente, às graves dificuldades 
estruturais que afectam o sector e à 
reduzida capacidade deste para se adaptar 
com sucesso a novos contextos 
económicos. Torna-se, portanto, necessário 

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

continuar a autorizar a produção de leite 
UHT reconstituído a partir de leite em pó 
originário da União, para assegurar uma 
taxa mais importante de cobertura do 
consumo local sem perder de vista a 
necessidade de assegurar o 
desenvolvimento permanente deste sector. 
A fim de informar correctamente o 
consumidor, é conveniente impor a 
obrigação de indicar no rótulo de venda o 
modo de obtenção do leite UHT 
reconstituído a partir de leite em pó, bem 
como as percentagens de leite fresco.
Dada a actual situação dos sectores do 
leite na Martinica e em Guadalupe, uma 
disposição deste tipo só deverá ser aí 
aplicada depois de o Estado-Membro 
interessado ter demonstrado a 
oportunidade dessa medida para os 
territórios em causa.

Or. fr

Alteração 67
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O apoio à produção de leite de vaca na 
Madeira e na Reunião não tem sido 
suficiente para manter o equilíbrio entre o 
abastecimento interno e externo, devido, 
nomeadamente, às graves dificuldades 
estruturais que afectam o sector e à 
reduzida capacidade deste para se adaptar 
com sucesso a novos contextos 
económicos. Torna-se, portanto, necessário 
continuar a autorizar a produção de leite 
UHT reconstituído a partir de leite em pó 
originário da União, para assegurar uma 
taxa mais importante de cobertura do 
consumo local. A fim de informar 
correctamente o consumidor, é conveniente 

(30) O apoio à produção de leite de vaca na 
Madeira e na Reunião não tem sido 
suficiente para manter o equilíbrio entre o 
abastecimento interno e externo, devido, 
nomeadamente, às graves dificuldades 
estruturais que afectam o sector. Torna-se, 
portanto, necessário continuar a autorizar a 
produção de leite UHT reconstituído a 
partir de leite em pó originário da União, 
para assegurar uma taxa mais importante 
de cobertura do consumo local desde que 
essa medida não entrave a recolhe e o 
escoamento da produção do leite obtido 
localmente, nem os esforços envidados
para favorecer o desenvolvimento desta 
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impor a obrigação de indicar no rótulo de 
venda o modo de obtenção do leite UHT 
reconstituído a partir de leite em pó.

produção e tendo como objectivo a médio 
prazo, para a Reunião, a auto-suficiência 
da produção de leite e produtos lácteos. A 
fim de informar correctamente o 
consumidor, é conveniente impor a 
obrigação de indicar no rótulo de venda o 
modo de obtenção do leite UHT 
reconstituído a partir de leite em pó.

Or. fr

Alteração 68
Rosa Estaràs Ferragut

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

Alteração 69
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Desde 2006, as necessidades em 
produtos essenciais aumentaram em certas 
regiões ultraperiféricas, especialmente nos 
Açores e nos departamentos ultramarinos 
franceses, devido ao desenvolvimento do 

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

efectivo pecuário e à pressão demográfica. 
É, pois, conveniente aumentar a dotação 
orçamental anual dos programas POSEI 
e a parte do orçamento que os Estados-
Membros podem utilizar para o regime 
específico de abastecimento das regiões em 
causa.

Or. fr

Alteração 70
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
medidas específicas no domínio da 
agricultura para compensar a 
ultraperifericidade, nomeadamente o 
afastamento, a insularidade, a superfície 
reduzida, o relevo e o clima difícil, assim 
como a dependência económica de um 
pequeno número de produtos, das regiões 
da União Europeia referidas no artigo 
349.º, n.º 2, do Tratado, adiante designadas 
por «regiões ultraperiféricas».

O presente regulamento estabelece 
medidas específicas no domínio da 
agricultura para compensar a 
ultraperifericidade, nomeadamente o 
afastamento, a insularidade, a superfície 
reduzida, o relevo e o clima difícil e o 
inevitável agravamento das consequências 
das alterações climáticas, assim como a 
dependência económica de um pequeno 
número de produtos, das regiões da União 
Europeia referidas no artigo 349.º, n.º 2, do 
Tratado, adiante designadas por «regiões 
ultraperiféricas».

Or. fr

Alteração 71
Catherine Grèze

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 

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

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. fr

Alteração 72
Catherine Grèze

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) preservar e desenvolver a actividade 
agrícola sustentável das regiões 
ultraperiféricas, incluindo a produção, a 
transformação e a comercialização de
produtos locais de qualidade a fim de 
alcançar, a prazo, uma auto-suficiência 
alimentar nos territórios e assim evitar o 
transporte inútil de mercadorias.

Or. fr

Alteração 73
Rosa Estaràs Ferragut

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, desenvolver e diversificar, na 
medida do possível, a actividade agrícola 
das regiões ultraperiféricas, incluindo a 
produção, a transformação e a 
comercialização dos produtos locais, 
assegurando rendimentos adequados aos 
produtores.

Or. es
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Alteração 74
Patrice Tirolien

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 das produções e dos 
produtos locais.

Or. fr

Alteração 75
Catherine Grèze

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) favorecer a investigação e a 
inovação, nomeadamente para permitir a 
emergência de produções agrícolas 
sustentáveis com grande valor 
acrescentado;

Or. fr

Alteração 76
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Medidas específicas a favor das 
produções agrícolas locais, nos termos do 

b) Medidas específicas a favor das 
produções agrícolas locais sustentáveis, 



PE462.855v01-00 18/33 AM\864566PT.doc

PT

capítulo IV. nos termos do capítulo IV.

Or. fr

Alteração 77
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Medidas específicas a favor das 
produções agrícolas locais, nos termos do 
capítulo IV.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Alteração 78
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Medidas que permitam o 
desenvolvimento de programas de 
investigação e de inovação para a 
emergência de uma agricultura 
sustentável de alto valor acrescentado.

Or. fr

Alteração 79
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 80
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

b) Um apoio a projectos de investigação, a 
medidas que visem apoiar projectos de 
investigação ou a medidas elegíveis para 
financiamento da União ao abrigo da 
Decisão 2009/470/CE do Conselho;

Suprimido

__________________
JO L 155 de 18.6.2009, p. 30.

Or. fr

Alteração 81
Rosa Estaràs Ferragut

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 

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

publicidade, seguimento e avaliação, bem 
como a definição dos indicadores 
quantitativos utilizados para a avaliação,
incluindo tais disposições, entre outras 
medidas, o estabelecimento de um comité 
de acompanhamento e de avaliação das 
acções de apoio às produções locais;

Or. es

Alteração 82
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 83
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não é concedida qualquer ajuda ao 
abastecimento em produtos que já tenham 

3. Não é concedida qualquer ajuda ao 
abastecimento em produtos que já tenham 
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beneficiado do regime específico de 
abastecimento noutra região ultraperiférica.

beneficiado do regime específico de 
abastecimento noutra região ultraperiférica, 
respeitando o artigo 12.°, que visa a 
repercussão da vantagem.

Or. fr

Alteração 84
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As correntes comerciais com o resto da 
União;

b) As correntes comerciais com o resto da 
União e as consequências nas alterações 
climáticas;

Or. fr

Alteração 85
Catherine Grèze

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 entravar as 
possibilidades de desenvolvimento das 
produções locais, nomeadamente, 
medindo cuidadosamente o impacto 
provocado pela concessão de ajudas ao 
abastecimento sobre produtos que 
também sejam produzidos localmente e 
sobre o potencial de desenvolvimento 
destes últimos.

Or. fr
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Alteração 86
Patrice Tirolien

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 médias e exportações 
tradicionais médias. Essas quantidades são 
fixadas pela Comissão por acto de 
execução, com base em dados 
representativos que abranjam um período 
que não pode ser superior aos cinco anos 
que precedem o ano em curso;

Or. fr

Alteração 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 fixadas pela 
Comissão por acto de execução, com base 
na média das expedições ou exportações 
durante os três anos que precedem o ano
em curso, com um limiar mínimo 
correspondente à média das expedições ou 
exportações nos anos de 1989, 1990 e 
1991.

Or. pt

Justificação

As quantidades a ser exportadas ou expedidas para o resto da União devem reflectir a 
evolução do mercado, devendo a referência à média dos três anos que precedem o ano em 
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curso contribuir para a definição dessas quantidades.

Alteração 88
Luís Paulo Alves

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 
nos três melhores anos;

Or. pt

Alteração 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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. pt

Justificação

O articulado proposto pela Comissão Europeia restringe fortemente o crescimento do sector 
agro-industrial das regiões ultraperiféricas, impondo quantidades obsoletas e destinos de 
exportação que não reflectem minimamente a actualidade.
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Alteração 90
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

c) E sejam expedidos dos Açores para a 
Madeira ou vice-versa;

Suprimido

Or. pt

Alteração 91
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) E sejam expedidos entre as regiões 
dos Açores, Madeira e ilhas Canárias;

Or. pt

Alteração 92
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

d) E sejam expedidos da Madeira para as 
ilhas Canárias ou vice-versa;

Suprimido

Or. pt

Alteração 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

O articulado proposto pela Comissão Europeia restringe fortemente o crescimento do sector 
agro-industrial das regiões ultraperiféricas, impondo quantidades obsoletas e destinos de 
exportação que não reflectem minimamente a actualidade.

Alteração 94
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A parte do programa consagrada às 
medidas a favor das produções agrícolas 
locais comporta pelo menos os seguintes 
elementos:

2. As partes do programa consagradas às 
medidas a favor das produções agrícolas 
locais comportam pelo menos os seguintes 
elementos:

Or. fr

Alteração 95
Catherine Grèze

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição da estratégia proposta, as b) Uma descrição da estratégia proposta, as 
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prioridades fixadas e os objectivos gerais e 
operacionais, devidamente quantificados, 
bem como uma avaliação do impacto 
económico, ambiental e social esperado, 
incluindo os efeitos ao nível do emprego;

prioridades fixadas e os objectivos gerais e 
operacionais, devidamente quantificados, 
bem como uma avaliação do impacto 
económico, ambiental e social esperado, 
incluindo os efeitos a nível do emprego, da 
qualidade dos produtos locais e do 
impacto positivo das medidas nas 
alterações climáticas;

Or. fr

Alteração 96
Rosa Estaràs Ferragut

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

Alteração 97
Rosa Estaràs Ferragut

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

Alteração 98
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Limite máximo. Suprimido

Or. es

Alteração 99
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4 bis. Os Estados-Membros podem emitir 
aos beneficiários, uma vez o seu projecto 
validado, uma autorização destinada a 
facilitar as suas diligências de pré-
financiamento bancário.

Or. fr

Alteração 100
Rosa Estaràs Ferragut

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 
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das Canárias.

Or. es

Alteração 101
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2 bis. A contribuição do 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

Alteração 102
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 114.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e até ao 
limite das necessidades de consumo locais, 
a produção de leite UHT reconstituído a 
partir de leite em pó originário da União é 
autorizada na Madeira e no departamento 
ultramarino francês da Reunião, desde que 
esta medida não comprometa a recolha e o 
escoamento do leite produzido localmente. 
Este produto destina-se exclusivamente ao 
consumo local.

Em derrogação do artigo 114.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e até ao 
limite das necessidades de consumo locais, 
a produção de leite UHT reconstituído a 
partir de leite em pó originário da União é 
autorizada na Madeira e no departamento 
ultramarino francês da Reunião, desde que 
esta medida não comprometa a recolha e o 
escoamento do leite produzido localmente. 
Caso o Estado-Membro em questão 
demonstre a oportunidade de tal medida 
para os departamentos franceses 
ultramarinos de Martinica e de 
Guadalupe, a Comissão está habilitada, se 
for caso disso, a adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 33.°, a fim 
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de tornar essa medida extensível aos 
referidos departamentos. Este produto 
destina-se exclusivamente ao consumo 
local.

Or. fr

Alteração 103
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 104
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.A. A dotação orçamental prevista para 
os departamentos franceses ultramarinos 
será aumentada de forma proporcionada 
quando o departamento francês de 
Mayotte se tornar uma região 
ultraperiférica da União.

Or. fr
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Alteração 105
Elie Hoarau

Proposta de regulamento
Artigo 31 - Título

Texto da Comissão Alteração

Comunicações e relatórios Comunicações, relatórios e estudos de 
impacto

Or. fr

Alteração 106
Luís Paulo Alves

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, até 30 de 
Setembro, um relatório sobre a aplicação 
das medidas previstas no presente 
regulamento durante o ano anterior.

Or. pt

Alteração 107
Nuno Teixeira

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, até 31 de Agosto, 
um relatório sobre a aplicação das medidas 
previstas no presente regulamento durante 
o ano anterior.

Or. pt
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Justificação

O prazo deverá ser alargado, atendendo a que muitos dados do relatório só são obtidos pelas 
entidades competentes nacionais no próprio mês de Julho, o que condiciona a conclusão do 
relatório em tempo oportuno.

Alteração 108
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 109
Elie Hoarau

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Antes de iniciar quaisquer 
negociações comerciais entre, por um 
lado, a União Europeia e, por outro lado, 
países terceiros, organizações regionais 
ou internacionais, a Comissão realiza 
estudos de impacto respeitantes às 
produções agrícolas apoiadas pelo 
programa POSEI e susceptíveis de ser 
objecto de negociação. Para os critérios 
desses estudos de impacto, a Comissão 
adopta os definidos pela Organização das 
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Nações Unidas.

Or. fr

Alteração 110
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso entrem em vigor acordos de 
comércio internacionais ou alterações 
significativas na Politica Agrícola 
Comum, devem ser feitos estudos de 
impacto sobre a agricultura das Regiões 
Ultraperiféricas, nomeadamente, sobre as 
suas principais produções.

Or. pt

Alteração 111
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Na sequência dos estudos de impacto 
a que se refere o n.º 3-A, e em caso de 
necessidade, devem ser propostas 
alterações destinadas a melhor adequar a 
agricultura das Regiões Ultraperiféricas 
às novas realidades.

Or. pt

Alteração 112
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Modificação ulterior

No prazo máximo de três anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresenta novas 
propostas, nomeadamente de teor 
financeiro, visando ter em conta a 
passagem do território de Mayotte ao 
estatuto de região ultraperiférica, bem 
como os novos sectores de diversificação.

Or. fr


