
AM\565946PT.doc PE 357.829v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Desenvolvimento Regional

3.5.2005 PE 357.829v01-00

ALTERAÇÕES 30-41

Projecto de parecer (PE 355.784v01-00)
Emanuel Jardim Fernandes
Proposta de regulamento do Conselho que adopta medidas específicas no domínio agrícola a 
favor das regiões ultraperiféricas da União Europeia

Proposta de regulamento (COM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 30
Considerando 1

(1) A situação geográfica excepcional das 
regiões ultraperiféricas relativamente às 
fontes de abastecimento de produtos 
essenciais, destinados ao consumo humano 
ou à transformação ou como factores de 
produção agrícolas, implica custos 
adicionais de transporte para essas regiões. 
Além disso, factores objectivos ligados à 
insularidade e à ultraperifericidade impõem 
aos operadores e produtores das regiões 
ultraperiféricas condicionalismos 
suplementares, que limitam fortemente as 
actividades dos mesmos. Essas limitações 
podem ser atenuadas diminuindo os preços 
daqueles produtos essenciais. Para garantir o 
abastecimento das regiões ultraperiféricas e 
minorar os custos adicionais decorrentes do 

(1) A situação geográfica excepcional das 
regiões ultraperiféricas relativamente às 
fontes de abastecimento de produtos 
essenciais, destinados ao consumo humano 
ou à transformação ou como factores de 
produção agrícolas, implica custos 
adicionais de transporte para essas regiões. 
Além disso, factores objectivos ligados à 
insularidade e à ultraperifericidade impõem 
aos operadores e produtores das regiões 
ultraperiféricas condicionalismos 
suplementares, que limitam fortemente as 
actividades dos mesmos. Em certos casos, 
os operadores e os produtores estão sujeitos 
a uma dupla insularidade resultante do 
facto de as ilhas da região se encontrarem 
muito afastadas umas das outras. Essas 
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afastamento, insularidade e 
ultraperifericidade dessas regiões é, 
portanto, adequado instaurar um regime 
específico de abastecimento.

limitações podem ser atenuadas diminuindo 
os preços daqueles produtos essenciais. Para 
garantir o abastecimento das regiões 
ultraperiféricas e minorar os custos 
adicionais decorrentes do afastamento, 
insularidade e ultraperifericidade dessas 
regiões é, portanto, adequado instaurar um 
regime específico de abastecimento.

Or. fr

Justificação

Para garantir uma repartição equilibrada das ajudas, é necessário adaptá-las à situação 
específica das diferentes ilhas e das diferentes comunidades rurais. Quanto mais pequenas e 
isoladas forem as ilhas, tanto mais elevados são os custos dos factores de produção agrícola 
e mais baixos os preços obtidos pelos agricultores pelos seus produtos. Convém ter em conta 
esta dupla insularidade.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 31
Considerando 4

(4) Atendendo a que as quantidades 
abrangidas pelo regime específico de 
abastecimento estão limitadas às 
necessidades de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, o sistema não prejudica o 
bom funcionamento do mercado interno. Por 
outro lado, as vantagens económicas do 
regime específico de abastecimento não 
devem produzir desvios de tráfego dos 
produtos em causa. É, pois, conveniente 
proibir a expedição ou exportação desses 
produtos a partir das regiões 
ultraperiféricas. Todavia, é conveniente 
autorizar a expedição ou exportação dos 
produtos quando a vantagem resultante do 
regime específico de abastecimento for 
reembolsada ou, no caso dos produtos 
transformados, para possibilitar um 
comércio regional ou entre as duas regiões 
ultraperiféricas portuguesas. De modo a ter 
em conta as correntes comerciais 
tradicionais das regiões ultraperiféricas 

(4) Atendendo a que as quantidades 
abrangidas pelo regime específico de 
abastecimento estão limitadas às 
necessidades de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, o sistema não prejudica o 
bom funcionamento do mercado interno. Por 
outro lado, as vantagens económicas do 
regime específico de abastecimento não 
devem produzir desvios de tráfego dos 
produtos em causa. Todavia, é conveniente 
autorizar a expedição para o resto da 
Comunidade ou a exportação para países 
terceiros dos produtos transformados ou 
que foram objecto de operações de 
complemento de fabrico ou de 
transformação suficiente, com vista a 
promover o comércio regional ou 
tradicional e, nomeadamente, o comércio 
entre as várias regiões ultraperiféricas.
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com países terceiros, importa ainda 
autorizar, em todas essas regiões, a 
exportação de produtos transformados 
correspondentes às exportações 
tradicionais. A limitação também não se 
aplica às expedições tradicionais de 
produtos transformados. Para maior 
clareza, há que precisar o período de 
referência para a definição das 
quantidades tradicionalmente exportadas 
ou expedidas em causa.

Or. pt

Justificação

Para além da menção dos «produtos transformados», em referência aos produtos que 
resultam das operações previstas no regime de transformação sob controlo aduaneiro, 
conforme estabelecido pelo Código Aduaneiro Comunitário, para o qual remete o 
Regulamento da Comissão n.º 20/2002/CE, de 28 de Dezembro de 2001, para efeitos da 
possibilidade de (re)exportação para países terceiros ou de (re)expedição para o resto da 
Comunidade, importa também tomar em consideração os produtos resultantes das operações 
de aperfeiçoamento activo, para cujo regime aquele Regulamento de execução dos POSEI –
Agricultura de 2001 faz igualmente remissão, para os mesmos efeitos.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 32
Considerando 18

(18) É conveniente apoiar as actividades 
pecuárias tradicionais. Para satisfazer as 
necessidades de consumo locais dos DOM e 
da Madeira, é conveniente autorizar a 
importação dos países terceiros, sem direitos 
aduaneiros, em determinadas condições e 
com um limite máximo anual, de bovinos 
machos destinados à engorda. É conveniente 
renovar a possibilidade, oferecida a Portugal 
pelo Regulamento (CE) n.º 1782/2003, de 
transferir direitos ao prémio por vaca em 
aleitamento do continente para os Açores e 
adaptar esse instrumento ao novo contexto 
de apoio às regiões ultrapérifericas.

(18) É conveniente apoiar as actividades 
pecuárias tradicionais. Para satisfazer as 
necessidades de consumo locais dos DOM e 
da Madeira, é conveniente autorizar a 
importação dos países terceiros, sem direitos 
aduaneiros, em determinadas condições e 
com um limite máximo anual, de bovinos 
machos destinados à engorda. É conveniente 
renovar a possibilidade, oferecida a Portugal 
pelo Regulamento (CE) n.º 1782/2003, de 
transferir direitos ao prémio por vaca em 
aleitamento do continente para os Açores e 
adaptar esse instrumento ao novo contexto 
de apoio às regiões ultrapérifericas. Para 
satisfazer as necessidades de consumo 
locais dos DOM, é conveniente autorizar a 
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importação de países terceiros, sem direitos 
aduaneiros, em determinadas condições e 
com um limite máximo anual, de equídeos, 
bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos 
destinados à engorda.

Or. fr

Justificação

A produção de carne de bovino de qualidade constitui uma actividade complementar e, em 
certos casos, uma alternativa à produção leiteira. As importações de países terceiros de 
animais de espécies diferentes, adaptadas ao contexto local, deveriam permitir satisfazer as 
necessidades de consumo local e facilitar a instalação progressiva do sector da criação de 
gado.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 33
Artigo 4, nº 2, primeira frase

2. A limitação referida no n.º 1 não se aplica 
aos produtos transformados nas regiões 
ultraperiféricas que incorporem produtos que 
tenham beneficiado do regime específico de 
abastecimento:

2. A limitação referida no n.º 1 não se aplica 
aos produtos transformados ou que foram 
objecto de operações de complemento de 
fabrico ou de transformação suficiente nas 
regiões ultraperiféricas que incorporem 
produtos que tenham beneficiado do regime 
específico de abastecimento e sejam 
exportados para países terceiros ou 
expedidos para o resto da Comunidade, no 
quadro de um comércio regional ou de um 
comércio tradicional, no respeito das 
condições estabelecidas nos termos do n.º 2 
do artigo 26º.

Or. pt

Justificação

Esta alteração está em consonância com o preceituado na alteração ao considerando 4. 
Constituem o comércio tradicional as expedições tradicionais para o resto da Comunidade e, 
por analogia, as exportações tradicionais para países terceiros que, no momento da entrada 
em vigor deste regulamento, revistam carácter actual, regular e significativo, conforme se 
pronunciou o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (5ª Secção) no seu Acórdão de 
15 de Maio de 2003 sobre o Processo C-282/00: Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR) 
contra Sociedade de Indústrias Agrícolas Açoreanas, SA (SINAGA). Neste Acórdão o 
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Tribunal remeteu para o órgão jurisdicional de reenvio a competência de apreciar tal 
carácter nas expedições de açúcar dos Açores para Portugal continental.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 34
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os programas comunitários de apoio 
têm por objectivo promover o 
abastecimento dos mercados locais com 
produtos agrícolas e a produção de 
especialidades regionais, tendo 
particularmente em conta os recursos 
genéticos.

Or. de

Justificação

Devido às grandes distâncias que separam as ilhas, não é possível fazer depender a 
economia rural das exportações e importações de grandes quantidades de alimentos. A 
produção de mercadorias de elevado valor e com características regionais promete mais 
competitividade a longo prazo ao nível da exportação. A identidade local, reforçada também 
pela produção de produtos especiais, é além disso um factor importante para o turismo. Um 
elevado nível de auto-suficiência através do comércio regional, bem como pequenas e médias 
empresas de transformação no local, reforçam a segurança alimentar e a situação económica 
das empresas através da criação de mais-valias no local.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 35
Artigo 9, nº 1 ter (novo)

1 ter. Os programas comunitários de apoio 
promoverão a melhoria do ambiente e do 
espaço rural, bem como métodos agrícolas 
e a paisagem rural através de incentivos a 
uma gestão rural sustentável.

Or. de

Justificação

A melhoria dos métodos agrícolas contribui para a sustentabilidade da economia rural; a 
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melhoria do ambiente e do espaço rural pode, em muitas regiões ultraperiféricas, contribuir, 
não só para a melhoria das condições de vida das populações locais, como também para o 
desenvolvimento do sector do turismo.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 36
Artigo 19, nº 2, parágrafo 3

Portugal comunicará anualmente à Comissão 
a situação dos trabalhos de reconversão e de 
reestruturação das superfícies plantadas com 
castas híbridas produtoras directas cujo 
cultivo seja proibido.

Portugal comunicará anualmente à Comissão 
as informações recebidas dos Açores e da 
Madeira relativas à situação dos trabalhos 
de reconversão e de reestruturação das 
superfícies plantadas com castas híbrida 
produtoras directas cujo cultivo seja 
proibido.

Or. pt

Justificação

Em consonância com a possibilidade prevista no n.º 2 do Artigo 16º do Regulamento do 
Conselho n.º 1493/1999/CE, no âmbito das disposições relativas à informação (Capítulo IV) 
quanto ao potencial de produção (Título II), de os Estados-Membros elaborarem o inventário 
do potencial de produção vitícola numa base regional.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 37
Artigo 20, nº 4, parágrafo 2

As normas de execução do presente número 
serão adoptadas nos termos do n.º 2 do 
artigo 26º. Essas normas determinarão, 
nomeadamente, a quantidade de leite fresco 
obtida localmente a incorporar no leite UHT 
reconstituído a que se refere o primeiro 
parágrafo.

As normas de execução do presente número 
serão adoptadas nos termos do n.º 2 do 
artigo 26º. Essas normas determinarão, 
nomeadamente, a quantidade de leite fresco 
obtida localmente a incorporar no leite UHT 
reconstituído a que se refere o primeiro 
parágrafo, sendo essa quantidade 
obrigatória apenas se o escoamento da 
produção local não se encontrar 
assegurado.

Or. pt
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Justificação

Pretende-se assim atenuar mais a obrigação da região da Madeira em incorporar uma 
quantidade mínima de leite fresco produzido localmente, sem deixar de, ao mesmo tempo, 
afirmar a garantia do escoamento da produção local.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 38
Artigo 24, nº 2

2. A Comunidade financiará as medidas 
previstas nos títulos II e III do presente 
Regulamento até ao montante máximo anual 
de:

2. A Comunidade financiará as medidas 
previstas nos títulos II e III do presente 
Regulamento até ao montante máximo anual 
de:

- DOM: 84,7 milhões de euros; - DOM: 85,7 milhões de euros;
- Açores e Madeira: 77,3 milhões de euros; - Açores e Madeira: 80,3 milhões de euros;

- Ilhas Canárias: 127,3 milhões de euros. - Ilhas Canárias: 131,3 milhões de euros.

Or. pt

Justificação

Em resultado do cálculo dos montantes máximos anuais com base na média dos montantes 
despendidos para financiar o REA ao longo do período de referência de 2002-2004 (o 
período de aplicação efectiva dos regimes específicos de abastecimento), ao invés de 2001-
2003, os montantes previstos para os DOM, para os Açores e a Madeira, e para as Ilhas 
Canárias, deverão ser adicionados respectivamente de 1, 3 e 4 milhões de euros.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 39
Artigo 24, nº 2

2. A Comunidade financiará as medidas 
previstas nos títulos II e III do presente 
Regulamento até ao montante máximo anual 
de:

2. A Comunidade financiará as medidas 
previstas nos títulos II e III do presente 
Regulamento até ao montante máximo anual 
calculado com base nos montantes gastos 
para financiar o regime específico de 
abastecimento durante o período de 
referência de 2004 para os DOM e na 
média dos anos de 2002, 2003 e 2004 para 
a Madeira, os Açores e as Ilhas Canárias, 
com base nos limites máximos das despesas
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aplicáveis ao apoio à produção local.
- DOM: 84,7 milhões de euros;
- Açores e Madeira:  77,3 milhões de euros;
- Ilhas Canárias: 127,3 milhões de euros.

Or. fr

Justificação

Num espírito de compromisso com a alteração do relator, a solução aqui proposta permite 
conciliar as situações diversas das diferentes RUP. Efectivamente, ao basear-se unicamente 
nas referências históricas de 2001-2003 para definir o orçamento do regime de 
abastecimento, a Comissão ignora a progressividade do orçamento, particularmente notória 
em 2004, nomeadamente nos DOM.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 40
Artigo 24, nº 2 bis (novo)

2 bis. No funcionamento do regime 
específico de abastecimento, os direitos de 
importação dos produtos referidos no n.º 1 
do artigo 3º que sejam pagos são 
reimputados aos montantes anuais 
previstos no n.° 2.

Or. pt

Justificação

A isenção de direitos aduaneiros de importação de produtos abrangidos pelo REA 
originários de países terceiros têm de ser tidos em conta nos montantes máximos anuais 
atribuídos às RUP, na eventualidade de, por razões de mercado ou outras, estas deixarem 
dela beneficiar. Uma vez que, na ocorrência, os montantes das ajudas comunitárias 
concedidas para o seu abastecimento serão seriamente depredadas pelo pagamento dos 
direitos de importação.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 41
Artigo 24, nº 3

3. Os montantes atribuídos anualmente aos 
programas previstos no título II não poderão 
exceder os seguintes valores:

3. Os montantes atribuídos anualmente aos 
programas previstos no título II não poderão 
exceder os seguintes valores:

- DOM: 20,7 milhões de euros; - DOM: 21,7 milhões de euros;
- Açores e Madeira: 17,7 milhões de euros; - Açores e Madeira: 20,3 milhões de euros;

- Ilhas Canárias: 72,7 milhões de euros. - Ilhas Canárias: 76,7 milhões de euros.

Or. pt

Justificação

Em resultado do cálculo dos montantes máximos anuais com base na média dos montantes 
despendidos para financiar o REA ao longo do período de referência de 2002-2004 (o 
período de aplicação efectiva dos regimes específicos de abastecimento), ao invés de 2001-
2003, os montantes previstos para os DOM, para os Açores e a Madeira, e para as Ilhas 
Canárias, deverão ser adicionados respectivamente de 1, 3 e 4 milhões de euros.
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