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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Considerando que é fundamental 

reequilibrar a relação de força a favor dos 

produtores na cadeia alimentar. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) É especialmente importante que a 

Comissão efetue as consultas adequadas 

durante os trabalhos preparatórios, 

incluindo ao nível dos peritos. A Comissão 

deve, aquando da preparação e elaboração 

de atos delegados, assegurar a transmissão 

simultânea, atempada e adequada dos 

documentos pertinentes ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

(2) É especialmente importante que a 

Comissão efetue as consultas adequadas 

em todas as fases da preparação, 

aplicação, monitorização e avaliação, 

incluindo ao nível dos peritos. A 

participação do público deve manter-se ao 

nível local, regional, nacional e europeu. 
A Comissão deve, aquando da preparação e 

elaboração de atos delegados, assegurar a 

transmissão simultânea, atempada e 

adequada dos documentos pertinentes ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Devem ser tidos em conta os 

objetivos fixados pela Comissão Europeia 

para a futura política agrícola comum em 

matéria de gestão sustentável dos recursos 

naturais, de segurança alimentar, de 

presença de uma agricultura no conjunto 

dos territórios europeus, de 

desenvolvimento equilibrado dos 

territórios, de competitividade de todas as 

produções agrícolas europeias e de 

simplificação da PAC. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) É particularmente importante para 

os agricultores que as regras 

administrativas de execução da política 

agrícola comum sejam simplificadas, sem 

que esta simplificação se traduza numa 

excessiva uniformização dos critérios que 

não tenham em conta as características 

locais e regionais. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) É necessário um financiamento da 

União para incentivar as organizações de 

operadores aprovadas a elaborarem 

programas de trabalho destinados a 

melhorar a qualidade da produção de azeite 

e de azeitonas de mesa. Assim, o presente 

regulamento deve dispor que o apoio da 

União seja concedido de acordo com as 

(30) É necessário um financiamento da 

União para incentivar as organizações de 

operadores aprovadas a elaborarem 

programas de trabalho destinados a 

melhorar a qualidade da produção de azeite 

e de azeitonas de mesa, em particular no 

que se refere às regiões dos países do sul 

da UE especializadas nesta produção. 
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prioridades atribuídas às atividades 

desenvolvidas no âmbito dos respetivos 

programas de trabalho. No entanto, as 

atividades em causa devem limitar-se às de 

maior utilidade, sendo conveniente 

introduzir o cofinanciamento para melhorar 

a qualidade desses programas. 

Assim, o presente regulamento deve dispor 

que o apoio da União seja concedido de 

acordo com as prioridades atribuídas às 

atividades desenvolvidas no âmbito dos 

respetivos programas de trabalho. No 

entanto, as atividades em causa devem 

limitar-se às de maior utilidade, sendo 

conveniente introduzir o cofinanciamento 

para melhorar a qualidade desses 

programas. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) Nas regiões em que a organização da 

produção no setor das frutas e produtos 

hortícolas é fraca, deve ser permitida a 

concessão de contribuições financeiras 

complementares ao nível nacional. No caso 

dos Estados-Membros com especiais 

desvantagens ao nível estrutural, essas 

contribuições devem poder ser 

reembolsadas pela União. 

(37) Nas regiões em que a organização da 

produção no setor das frutas e produtos 

hortícolas é fraca, em especial nas regiões 

montanhosas e insulares ou nas regiões 

dos Estados-Membros do sul da UE 

particularmente afetadas por imprevistos 

climáticos, como a seca, deve ser 

permitida a concessão de contribuições 

financeiras complementares ao nível 

nacional. No caso dos Estados-Membros 

com especiais desvantagens ao nível 

estrutural e afetados pelo atual contexto de 

crise económica e social, essas 

contribuições devem poder ser 

reembolsadas pela União. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 54 

 

Texto da Comissão Alteração 

(54) Tendo em conta o interesse dos 

consumidores em receberem informações 

adequadas e transparentes sobre os 

produtos, deve poder determinar-se o local 

de produção, caso a caso e ao nível 

(54) Tendo em conta o interesse dos 

consumidores em receberem informações 

adequadas e transparentes sobre os 

produtos, deve poder determinar-se o local 

de produção, caso a caso e ao nível 
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geográfico adequado, sem deixar de 

atender às especificidades de alguns 

setores, em especial no que se refere aos 

produtos agrícolas transformados. 

geográfico adequado, atendendo ao 

impacto que uma informação incompleta 

e incorreta pode ter no tecido económico e 

produtivo do território em questão, sem 

deixar de atender às especificidades 

regionais de alguns setores, em especial no 

que se refere aos produtos agrícolas 

transformados. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

160.º, sempre que necessário para garantir 

a transparência do mercado, a fim de fixar 

as condições em que pode ser decidido 

conceder ajuda à armazenagem privada 

para os produtos enumerados no artigo 

16.º, tendo em conta os preços médios de 

mercado registados na União e os preços 

de referência dos produtos em causa ou a 

necessidade de reagir a uma situação de 

mercado especialmente difícil ou a 

evoluções económicas no setor em um ou 

mais Estados-Membros. 

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

160.º, sempre que necessário para garantir 

a transparência do mercado, a fim de fixar 

as condições em que pode ser decidido 

conceder ajuda à armazenagem privada 

para os produtos enumerados no artigo 

16.º, tendo em conta os preços médios de 

mercado registados na União e os preços 

de referência dos produtos em causa ou a 

necessidade de reagir a uma situação de 

mercado especialmente difícil e restritiva 

ou a evoluções e situações económicas que 

afetem severamente a produção e a 

comercialização das regiões da UE neste 

setor, em um ou mais Estados-Membros. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) 50 % nas regiões menos desenvolvidas; (a) 60 % nas regiões menos desenvolvidas; 

 

Alteração  10 
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Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 4 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) 40 % nas regiões que não as regiões 

menos desenvolvidas; 

(b) 50 % nas regiões que não as regiões 

menos desenvolvidas; 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 112 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Tendo em conta a necessidade de 

incentivar as iniciativas pelas organizações 

referidas nos artigos 106.º a 108.º que 

permitam facilitar a adaptação da oferta às 

exigências do mercado, com exclusão das 

relativas à retirada do mercado, a Comissão 

fica habilitada a adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 160.º no que 

respeita aos setores das plantas vivas, da 

carne de bovino, da carne de suíno, da 

carne de ovino e de caprino, dos ovos e da 

carne de aves de capoeira em relação a 

medidas destinadas a: 

Tendo em conta a necessidade de 

incentivar as iniciativas pelas organizações 

referidas nos artigos 106.º a 108.º que 

permitam facilitar a adaptação da oferta às 

exigências do mercado, com exclusão das 

relativas à retirada do mercado, a Comissão 

fica habilitada a adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 160.º no que 

respeita a todos os setores contemplados 

no artigo 1.º, n.º 2, às plantas vivas, à 

carne de bovino, à carne de suíno, à carne 

de ovino e de caprino, aos ovos e à carne 

de aves de capoeira em relação a medidas 

destinadas a: 
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