
 

AD\1119832PT.docx  PE595.439v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
 

2016/0308(COD) 

14.3.2017 

PARECER 

da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

dirigido à Comissão do Comércio Internacional 

sobre a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo à introdução de medidas comerciais autónomas temporárias para a 

Ucrânia, que complementam as concessões comerciais disponíveis ao abrigo 

do Acordo de Associação 

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) 

Relator de parecer: Czesław Adam Siekierski 

  



 

PE595.439v02-00 2/11 AD\1119832PT.docx 

PT 

PA_Legam 



 

AD\1119832PT.docx 3/11 PE595.439v02-00 

 PT 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta em questão visa complementar as preferências comerciais já concedidas à Ucrânia 

no âmbito da zona de comércio livre abrangente e aprofundado (ZCLAA) com preferências 

comerciais autónomas adicionais, sobretudo no setor agrícola. Estas preferências comerciais 

autónomas assumirão a forma de um aumento dos contingentes pautais anuais já instituídos 

no âmbito da ZCLAA, na proporção de 50 % para alguns produtos (sumo de uva, tomate 

transformado, mel) e de 100 % para os restantes (milho, trigo, cevada, aveia, sêmola de 

cevada e outros grumos). Entrarão em vigor no dia seguinte ao da publicação do regulamento 

no Jornal Oficial da União Europeia, sendo aplicáveis por um período de três anos. 

Ao ler a exposição de motivos anexa à presente proposta, é impossível não ficar surpreendido 

com a inconsistência da justificação apresentada, considerando que obviamente deveria tratar-

se de uma iniciativa inteiramente política. É feita referência à «difícil situação económica na 

Ucrânia» e à necessidade de «aumentar os fluxos comerciais existentes, no que se refere à 

importação de determinados produtos agrícolas da Ucrânia na União, e de fomentar o 

comércio bilateral e a cooperação económica com a União», sem explicar, porém, por que 

motivo as preferências comerciais já concedidas à Ucrânia no âmbito da ZCLAA parecem ser 

insuficientes, tão pouco tempo após a entrada em aplicação provisória desta última (1 de 

janeiro de 2016), e por que razão seria legítimo conceder tais preferências comerciais 

adicionais sem qualquer contrapartida por parte do parceiro comercial em questão. 

Mais preocupante ainda é o argumento de que os «ACL recentes negociados pela União 

Europeia (nomeadamente com o Peru e a Colômbia, a América Central, o Vietname e o 

Canadá) já concederam um acesso ilimitado, com isenção de direitos, para alguns dos 

produtos agrícolas abrangidos pelo presente regulamento», que é apresentado pela Comissão 

como razão, por si só, para justificar a concessão de tais preferências comerciais adicionais à 

Ucrânia. O relator gostaria de salientar o perigo que este tipo de abordagem implica, quando 

aplicada a setores agrícolas sensíveis, numa altura em que esta comissão está legitimamente 

preocupada com o impacto cumulativo dos acordos comerciais relativos à agricultura (objeto 

de um estudo realizado recentemente pelo Centro Comum de Investigação da UE). 

Independentemente da posição que o Parlamento venha a adotar no que se refere à proposta 

em apreço, sugere-se que seja enviada à Comissão INTA e à Comissão Europeia uma 

mensagem firme de que a Comissão AGRI não aceita este tipo de corrida precipitada para a 

liberalização pautal na agricultura por parte dos negociadores e dos responsáveis pela política 

comercial. 

A propósito do impacto das preferências comerciais relativas aos setores de produção da UE, 

é igualmente lamentável e inaceitável que, no presente caso, não tenha sido efetuada qualquer 

avaliação de impacto, simplesmente porque «tendo em conta a difícil situação económica na 

Ucrânia, é importante que o regulamento entre em vigor o mais rapidamente possível». Esta 

situação, do ponto de vista do relator, deve ser encarada como outro exemplo da ligeireza com 

que a Comissão aborda esta questão dos efeitos negativos da liberalização do comércio em 

setores agrícolas sensíveis na UE. 

No essencial, as preferências comerciais autónomas propostas são dirigidas a alguns setores 

bastante sensíveis da agricultura da UE, recentemente atingidos por crises graves e 

negativamente afetados pelo embargo russo, tais como a fruta, os produtos hortícolas e 

cereais, e não poderiam vir em pior altura. A crise no setor dos cereais, em particular, foi 
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objeto de debate na Comissão AGRI, em 12 de outubro de 2016, com uma campanha em 

2016-2017 considerada extremamente preocupante em vários Estados-Membros, devido à 

combinação de colheitas excecionalmente baixas (- 20 % em França e na Alemanha e - 30 % 

na Roménia e na Bulgária) com preços mínimos recorde, resultante de uma situação inversa 

(subida recorde das colheitas) noutras partes do mundo (EUA, Canadá, Brasil, Argentina). 

Apesar das dificuldades políticas e económicas em que se encontra atualmente a Ucrânia, este 

país vizinho da UE continua a ser um importante e competitivo produtor de cereais, 

usufruindo já de um excedente comercial significativo com a Comunidade para estas 

produções (mais de 100 milhões de euros em 2015). Ademais, os dados disponíveis revelam 

que os direitos aplicados pela UE fora dos contingentes pautais não constituem um problema 

para a importação da Ucrânia, somente evitando, em certa medida, que os preços dos produtos 

agroalimentares ucranianos caiam para um valor demasiado baixo. Apesar disso e de acordo 

com uma comparação dos preços dos cereais nos Estados-Membros da UE, afigura-se que 

estes sejam mais baixos nos países que são vizinhos diretos da Ucrânia.  

A Ucrânia tira pleno partido (100 %) dos contingentes pautais já concedidos e deverá, 

igualmente, utilizar em pleno as novas preferências comerciais autónomas, propostas pela 

Comissão. O relator manifesta a sua preocupação pelo facto de uma potencial destabilização 

da situação dos mercados agrícolas da UE, desencadeada pelas preferências comerciais 

autónomas adicionais para a Ucrânia, poder conduzir ao aumento de um sentimento negativo 

em relação ao desenvolvimento dos processos de integração com este país. 

Nestas circunstâncias, e a fim de evitar o agravamento das dificuldades a que os produtores da 

UE já estiveram sujeitos nos setores mais afetados pelas importações preferenciais adicionais 

da Ucrânia, o relator recomenda que não sejam abrangidos os contingentes pautais propostos 

para o trigo, o milho e o tomate preparado ou conservado, exceto em vinagre ou em ácido 

acético, enumerados nos anexos I e II. 

Por último, se a Comissão INTA ou o Plenário decidirem ignorar esta recomendação, 

sugere-se que, no mínimo, tal não seja feito antes de solicitar e obter, por parte da Comissão, 

uma avaliação adequada do impacto das medidas em causa. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Comércio 

Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os contingentes pautais para os 

produtos agrícolas específicos referidos no 

anexo II são geridos pela Comissão, em 

conformidade com as regras estabelecidas 

3. Os contingentes pautais para os 

produtos agrícolas específicos referidos no 

anexo II são geridos pela Comissão, em 

conformidade com as regras estabelecidas 
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em conformidade com o artigo 184.º do 

Regulamento (UE) n.º 1308/2013. 

em conformidade com o artigo 184.º do 

Regulamento (UE) n.º 1308/2013. Para 

efeitos do estabelecimento dos planos de 

execução e das disposições em matéria de 

monitorização e avaliação, as 

informações em linha sobre a utilização 

dos contingentes pautais relativos à 

agricultura encontrar-se-ão disponíveis 

nos sítios específicos da Comissão. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Respeito dos princípios previstos 

no artigo 3.º do Acordo de Associação, 

incluindo a luta contra a corrupção. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se um produto originário da 

Ucrânia for importado em condições que 

provoquem ou ameacem provocar 

dificuldades graves a um produtor 

comunitário de produtos similares ou 

diretamente concorrentes, o Conselho, 

deliberando por maioria qualificada sob 

proposta da Comissão, pode restabelecer 

relativamente a esse produto, a qualquer 

momento, os direitos da pauta aduaneira 

comum. 

1. Se um produto originário da 

Ucrânia for importado em condições que 

provoquem ou ameacem provocar 

dificuldades graves a um produtor 

comunitário de produtos similares ou 

diretamente concorrentes, o Conselho, 

deliberando por maioria qualificada sob 

proposta da Comissão, pode restabelecer 

relativamente a esse produto, a qualquer 

momento, os direitos da pauta aduaneira 

comum. A Comissão deve pôr em prática 

um sistema de monitorização das 

quantidades relativamente às quais foram 

atribuídas concessões, em associação com 

os níveis dos preços dos produtos em 

causa nos mercados internos, de modo a 

que, em caso de deterioração dos 

mercados e de dificuldades causadas a um 

produtor da União, a pauta aduaneira 
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comum seja restabelecida de imediato. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A pedido de um Estado-Membro ou 

por iniciativa da Comissão, a Comissão 

toma uma decisão formal de iniciar um 

inquérito num prazo razoável. Sempre que 

decida dar início a um inquérito, a 

Comissão deve anunciar esse facto 

publicando um aviso no Jornal Oficial da 

União Europeia. Esse aviso deve incluir 

um resumo das informações recebidas e 

precisar que qualquer informação 

pertinente deve ser comunicada à 

Comissão. No aviso, deve ser igualmente 

fixado o prazo, que não deve ser superior a 

quatro meses a contar da data da sua 

publicação, durante o qual as partes 

interessadas podem apresentar as suas 

observações por escrito. 

2. A pedido de um Estado-Membro ou 

por iniciativa da Comissão, a Comissão 

toma uma decisão formal de iniciar um 

inquérito num prazo razoável. Sempre que 

decida dar início a um inquérito, a 

Comissão deve anunciar esse facto 

publicando um aviso no Jornal Oficial da 

União Europeia. Esse aviso deve incluir 

um resumo das informações recebidas e 

precisar que qualquer informação 

pertinente deve ser comunicada à 

Comissão. No aviso, deve ser igualmente 

fixado o prazo, que não deve ser superior a 

dois meses a contar da data da sua 

publicação, durante o qual as partes 

interessadas podem apresentar as suas 

observações por escrito. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4 – travessão 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 – normas ambientais 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. O inquérito deve ser concluído no 

prazo de seis meses após a publicação do 

aviso a que se refere o n.º 2. Em 

5. O inquérito deve ser concluído no 

prazo de quatro meses após a publicação 
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circunstâncias excecionais, a Comissão 

pode prorrogar esse prazo, em 

conformidade com o procedimento 

referido no artigo 5.º 

do aviso a que se refere o n.º 2. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. Em caso de circunstâncias 

excecionais que exijam uma ação 

imediata e que impossibilitem a realização 

de um inquérito, a Comissão pode, após 

informação prévia do comité, tomar as 

medidas preventivas que sejam 

estritamente necessárias. 

7. A Comissão pode, após informação 

prévia do comité, tomar as medidas 

preventivas que sejam estritamente 

necessárias. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 4.º-A 

 Avaliação intercalar 

 1. A Comissão realiza uma avaliação 

do impacto do presente regulamento sobre 

o mercado da União dos produtos 

enumerados nos anexos I e II, a partir da 

sua entrada em vigor, e apresenta as 

conclusões dessa avaliação ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 2. Caso se verifique que as 

disposições do presente regulamento 

afetam o mercado da União para os 

produtos enumerados nos anexos I e II, a 

Comissão pode, através de atos de 

execução, proceder à introdução de 

medidas compensatórias para os 

produtores da União afetados pelo 

desmantelamento pautal de qualquer 



 

PE595.439v02-00 8/11 AD\1119832PT.docx 

PT 

desses produtos. Esses atos de execução 

são adotados pelo procedimento de exame 

a que se refere o artigo 5.º, n.º 2. 

Justificação 

A urgência da entrada em vigor do presente regulamento não impede a Comissão de 

proceder a uma avaliação do impacto destas medidas nos mercados da UE e de agir com a 

mesma celeridade para compensar os produtores europeus, se necessário. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Caso seja considerada a renovação 

das medidas a que se refere o presente 

regulamento, a Comissão deve rever o seu 

impacto antes do termo do período de três 

anos a que se refere o n.º 2 e apresentar 

uma proposta legislativa, se for caso 

disso. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Anexo I – quadro 1 – linha 4  
 

Texto da Comissão 

09,6752 2002 Tomates preparados ou conservados, 

exceto em vinagre ou em ácido acético 

 5000 

 

Alteração 

Suprimido 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Anexo II – quadro 1 – linha 2  
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Texto da Comissão 

Trigo mole, espelta e mistura de 

trigo com centeio, farinhas, 

grumos, sêmolas e pellets 

1001 99 00 

1101 00 15, 

1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90 

1103 20 60 

100 000 toneladas/ano 

 

Alteração 

Suprimido 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Anexo II – quadro 1 – linha 3  
 

Texto da Comissão 

Milho, exceto para sementeira, 

farinha, grumos, sêmolas, pellets e 

grãos 

1005 90 00 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

650 000 toneladas/ano 

 

Alteração 

Suprimido 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Anexo II – quadro 1 – linha 3 – coluna 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

350 000 toneladas/ano 50 000 toneladas/ano 
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