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A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM APÓS 2013

A quinta grande reforma da política agrícola comum (PAC) foi concluída em 2013: foram
publicados os novos regulamentos e progressivamente adotados os atos delegados. Já são
conhecidas as modalidades de execução do primeiro pilar da nova PAC nos Estados-Membros
e os programas de desenvolvimento rural estão em fase de aprovação pela Comissão Europeia.

BASE JURÍDICA

Artigos 38.º a 44.º do TFUE, atos de base e Quadro Financeiro Plurianual: (ver fichas 5.2.1.,
5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. e 5.2.6.).

2014, UM ANO DE TRANSIÇÃO DA ANTIGA PARA A NOVA PAC

2014 foi um ano de renovação institucional da União (2014-2019), nomeadamente para o
Parlamento Europeu, com a realização das eleições europeias em maio. Representou igualmente
um ano de transição para a PAC, durante o qual os Estados-Membros prepararam a aplicação
das suas novas disposições, que lhes concedem uma margem de manobra significativa. Assim,
cabe-lhes tomar opções fundamentais, por exemplo, no que se refere ao sistema de convergência
interna das ajudas diretas, ao nível dos pagamentos ligados à produção ou mesmo à existência
ou não do pagamento redistributivo (ver quadro infra). Os programas de desenvolvimento
rural também foram preparados no quadro do novo regulamento. Além disso, a transição da
antiga para a nova PAC foi assegurada pelo Regulamento (UE) n.º 1310/2013. A maioria das
disposições da nova PAC entrou em vigor a 1 de janeiro de 2015.

A PAC NO ORÇAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA PARA 2017

O orçamento da União para 2017 (Jornal Oficial L 51 de 28 de fevereiro de 2017) prevê um total
de 152,9 mil milhões de euros de dotações de autorização (a preços correntes). Os pagamentos
diretos representam 25,9 % das dotações de autorização para 2017 (39,6 mil milhões de euros)
e as medidas de desenvolvimento rural 9,3 % (14,3 mil milhões de euros). No total, a PAC
equivale, em 2017, a 37,6 % do orçamento da União (57,5 mil milhões de euros).

A APLICAÇÃO DA NOVA PAC

Os regulamentos de base da nova PAC foram publicados em dezembro de 2013. Seguidamente,
a Comissão teve de redigir os atos delegados, que são atos não legislativos de âmbito geral
que completam ou alteram certos elementos não essenciais dos atos de base (ver fichas
1.3.8. e 5.2.1.). A Comissão Europeia adotou, em março de 2014, uma primeira série de atos
delegados, posteriormente transmitida ao Conselho e ao Parlamento Europeu para exame. Os
atos delegados só podem entrar em vigor se, num prazo de dois meses (renovável uma vez), nem
o Parlamento nem o Conselho apresentarem objeções. Em abril de 2014, na sequência de vários
pedidos do Parlamento, a Comissão adotou uma declaração na qual se comprometia a avaliar o
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cumprimento das obrigações relacionadas com as superfícies de interesse ecológico (SIE) após
um ano de aplicação. Essa avaliação está em curso. Posteriormente, foram adotados outros atos
delegados (por exemplo, em abril de 2015, o Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/560 sobre o
regime de autorizações para plantações de vinhas) e atualmente alguns ainda se encontram em
preparação. Relativamente às medidas que carecem de uma execução uniforme nos Estados-
Membros, a Comissão adota também periodicamente atos de execução relativos à PAC.
Além disso, foram implementadas pela Comissão, a partir de março de 2015, quatro «vagas»
de simplificação da PAC. A proposta «omnibus» de setembro de 2016 (ver infra) tem também
por objetivo declarado a simplificação da PAC.
A. Primeiro pilar (P1)
O quadro seguinte apresenta uma panorâmica da diversidade de modalidades de aplicação do
novo sistema de pagamentos diretos, resultantes das opções tomadas pelos Estados-Membros.
O balanço líquido das transferências entre os dois pilares ascendeu a cerca de 4 mil milhões de
euros do P1 para o P2, durante o período em questão.

 

Transfe-
rência
de P1

para P2

Transfe-
rência
de P2

para P1

Pagamento
redistributivo

Pagamento
para zonas com
condicionantes

naturais

Apoio
associado
voluntário

Regime dos
pequenos

agricultores

BE X X (Valónia) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
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UK X X
Total 11 5 8 1 27 15

A aplicação do novo sistema de pagamentos diretos na União Europeia difere igualmente
ao nível dos requisitos mínimos para a concessão dos pagamentos diretos, da aplicação da
disposição relativa aos agricultores ativos e da existência ou não de um limite máximo para os
pagamentos de base. Por último, quanto à ecologização dos pagamentos diretos, cinco Estados-
Membros (Áustria, França, Irlanda, Países-Baixos e Polónia) referiram que preferem que os
agricultores tenham a possibilidade de cumprir algumas das suas obrigações através de práticas
equivalentes. Além disso, a escolha das superfícies que devem ser consideradas superfícies de
interesse ecológico varia consideravelmente na União Europeia (a escolha mais comum recai
sobre as superfícies com plantas que fixam o azoto, com a exceção da Dinamarca, sendo que
apenas oito países incluíram os socalcos na sua lista).
B. Segundo pilar (P2)
A Comissão aprovou, por um período de um ano, o conjunto dos 118 programas de
desenvolvimento rural que foram preparados pelos vinte e oito Estados-Membros (entre
dezembro de 2014 e dezembro de 2015). Vinte Estados-Membros optaram por implementar um
único programa nacional, e oito optaram por utilizar mais de um programa (por exemplo, para
refletir a sua estrutura geográfica ou administrativa) (5.2.6.).

INICIATIVAS RECENTES

As iniciativas orientadas para o futuro da PAC multiplicam-se. Assim, a Presidência neerlandesa
do Conselho da União Europeia lançou o debate sobre o futuro da PAC após 2020 numa
reunião informal realizada em maio de 2016. A Presidência eslovaca organizou em Bratislava,
em setembro de 2016, uma reunião informal sobre as práticas comerciais desleais na cadeia
alimentar. Por iniciativa da França, teve igualmente lugar em Chambord, em setembro de 2016,
uma reunião informal sobre o futuro da PAC. Mais recentemente, em março de 2017, alguns
Estados-Membros apresentaram um documento oficioso sobre a melhoria do funcionamento da
cadeia alimentar.
Além disso, o grupo de trabalho criado em janeiro de 2016 para refletir sobre o futuro da política
dos mercados agrícolas apresentou o seu relatório final em novembro de 2016.
No âmbito da revisão intercalar do quadro financeiro plurianual para 2014-2020, a Comissão
adotou uma proposta legislativa «omnibus» em 14 de setembro de 2016, que afeta inúmeras
políticas europeias (COM(2016)0605), incluindo a PAC. Esta proposta incide, por exemplo,
sobre a execução do instrumento de estabilização dos rendimentos, o acesso aos instrumentos
financeiros no âmbito do segundo pilar ou ainda sobre o conceito de «agricultor ativo». O
Parlamento Europeu inspirou-se nas recomendações do Grupo de Trabalho dos Mercados para
apresentar alterações adicionais com vista ao reforço dos mecanismos da OCM.
A Comissão tem vindo a publicar atos delegados e de execução tendentes a simplificar a
aplicação da ecologização e a refletir-se na gestão dos mercados das frutas e dos produtos
hortícolas. Além disso, o Presidente Juncker anunciou, na carta de intenções enviada aos
Presidentes do Parlamento e do Conselho sobre o estado da União em 2016, uma comunicação
sobre a modernização e simplificação da PAC. A título preparatório, a Comissão lançou em
fevereiro de 2017 uma consulta pública sobre o futuro da PAC, que será concluída no decurso
do mês de maio.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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Quanto ao segundo pilar, a conferência «Cork 2.0» conduziu à adoção, vinte anos após uma
conferência fundadora realizada na mesma cidade, de uma declaração que realça dez orientações
fundamentais para o futuro da política de desenvolvimento rural na Europa.

QUE REFORMA DA PAC EM 2020?

Será que as tendências esboçadas na recente reforma da PAC se confirmarão em 2020? Entre
as questões que eventualmente poderão surgir estão, antes de mais, a manutenção da primazia
financeira dos pagamentos diretos em relação ao desenvolvimento rural e a parcela do orçamento
destinada às medidas de mercado. Além disso, à luz da experiência adquirida de 2014 a
2020, qual será o papel da reserva de crise? Será que as medidas de gestão dos riscos, ainda
pouco presentes na PAC, se vão revelar importantes? A evolução das medidas de promoção
da organização económica dos agricultores, nomeadamente nos setores em que está prevista a
eliminação das medidas de controlo da oferta (leite, açúcar e vinho), também deverá ser uma
questão central.
Seguidamente, poder-se-á colocar a questão do cofinanciamento dos pagamentos diretos, que
pode, eventualmente, resultar na criação de um único pilar de apoio «agrorrural». Este tema
não foi abordado na última reforma, designadamente devido à crise económica. Provavelmente
será levantada a questão da articulação dos fundos da PAC com os restantes Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento, bem como a questão das despesas ligadas à investigação e à
inovação agrícolas.
Colocar-se-á igualmente a questão da futura estrutura dos pagamentos diretos, nomeadamente
a importância reservada às suas várias componentes, por exemplo, o apoio à produção de bens
públicos. Estará prevista a transformação do pagamento básico num montante único (flat rate)
por hectare por grande sistema agronómico europeu? Por outro lado, o futuro dos pagamentos
associados à produção e do pagamento redistributivo deve continuar a dar azo a debate. Neste
contexto, é provável que o modelo de execução das ajudas diretas predominante no período de
2014 a 2020 venha a influenciar o futuro modelo de ajudas diretas adotado. De igual modo, as
definições de agricultores ativos e de pequenos agricultores poderão ser revistas.
Por último, é provável que os resultados das negociações do Brexit e as novas abordagens da
administração Trump no que diz respeito ao comércio e aos acordos multilaterais no domínio
do ambiente (por exemplo, a COP21 sobre a luta contra as alterações climáticas) venham a
influenciar a nova PAC.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

A reforma da PAC para o período 2014-2020 foi a primeira em que o Parlamento participou
enquanto colegislador. Com base nessa primeira experiência, o Parlamento não deixará de voltar
a ter um papel fundamental nas reformas vindouras. A Comissão da Agricultura do Parlamento
Europeu trabalha em vários relatórios prospetivos (volatilidade — emprego nas zonas rurais,
inovação, práticas comerciais desleais, etc.). O Parlamento também acompanha de perto a
adoção pela Comissão dos atos delegados relativos à PAC, aos quais se pode opor. Por outro
lado, o Parlamento desempenha o papel de colegislador em muitos dossiês relacionados com a
nova PAC, nomeadamente a revisão do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 (Regulamento
«omnibus»).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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