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SUGESTÕES 

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

Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando a importância do segundo pilar da Política Agrícola Comum 

(desenvolvimento rural), elemento fundamental para a preservação e o reforço da coesão 

social e territorial que deve, por conseguinte, ser prosseguido além de 2020, bem como 

protegido e reforçado na próxima reforma da PAC; 

B. Considerando que as zonas rurais estão, frequentemente, isoladas e têm limitações que 

prejudicam o desenvolvimento de infraestruturas e da produção agrícola; considerando 

que devem ser tidas em conta as especialidades, características e diferenças de cada 

região, bem como a necessidade de tornar as pequenas e médias explorações mais 

competitivas e viáveis, a fim de fomentar o empreendedorismo, a criação de emprego e 

limitar o despovoamento e o envelhecimento da população nas zonas rurais; 

C. Considerando a importância de valorizar e apoiar o modelo tradicional de produção 

europeu na sua transição para métodos de produção inovadores, eficientes em termos de 

recursos e adaptados às alterações climáticas, assentes na pequena e média agricultura 

familiar como garante da viabilidade e da sustentabilidade social e ambiental da 

agricultura; 

D. Considerando que, em algumas regiões, como nas zonas de montanha e insulares, a 

agricultura é a principal atividade económica e o seu desenvolvimento é fundamental para 

se atingirem os objetivos de coesão territorial; 

E. Considerando que a política de coesão da UE tem um papel importante a desempenhar na 

concretização da coesão social, económica e territorial e no desenvolvimento de uma 

agricultura multifacetada; 

F. Considerando que a atual crise do setor agrícola, a ausência de rentabilidade, com quebras 

de rendimentos, e o agravamento da instabilidade dos preços resultante da desigualdade de 

rendimentos ao longo da cadeia alimentar levaram ao desaparecimento de 2,4 milhões de 

explorações agrícolas na UE entre 2005 e 2010, a maior parte das quais são pequenas 

explorações, o que causou a perda de um grande número de postos de trabalho nas zonas 

rurais; 

G. Considerando que este setor requer uma maior reestruturação, que melhore a posição 

negocial dos agricultores na cadeia de abastecimento, promova e reforce a produção 

adaptada às alterações climáticas e consentânea com os imperativos ambientais, que, por 

sua vez, melhore a qualidade dos solos, preserve a biodiversidade e, consequentemente, 

garanta a segurança alimentar a longo prazo da Europa; 

H. Considerando que, além do apoio dos dois pilares (desenvolvimento rural e pagamentos 

diretos), o setor necessita de uma conjugação de diferentes instrumentos, incluindo 

instrumentos financeiros e subsídios; 
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I. Considerando que, apesar de haver quem defenda que os instrumentos financeiros devem 

ser utilizados, em especial, nas regiões menos desenvolvidas, a fim de contribuir para 

desbloquear o seu potencial de desenvolvimento, na realidade, a vontade de participação 

do setor privado é bastante reduzida devido à falta de projetos financeiramente viáveis 

nessas regiões; 

1. Destaca o papel e as vantagens potenciais oferecidas às micro, pequenas e médias 

empresas agrícolas e rurais pelos instrumentos financeiros disponíveis a título do Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), seja ao nível dos empréstimos, 

de garantias ou de fundos de capitais, melhorando assim o acesso ao crédito, sem perder 

de vista as regras de prudência que devem nortear a concessão de empréstimos; 

2. Observa, porém, que ainda não foram concretizados todos os potenciais benefícios que 

estes instrumentos oferecem; 

3. Assinala que, em muitas situações, a ausência de rentabilidade e de acesso à terra, a par da 

falta de acesso ao crédito, representa um entrave ao investimento, em particular ao nível 

dos jovens agricultores, dos pequenos agricultores e dos novos agricultores, bem como 

das PME rurais, seja devido aos elevados custos, seja ao nível das garantias exigidas pelo 

sistema financeiro, prejudicando a inovação e a competitividade das explorações e da 

economia rural em geral; 

4. Sublinha que é necessária uma coordenação eficaz dos instrumentos financeiros e dos 

subsídios para estimular o investimento, especialmente no setor da inovação na 

agricultura, e preconiza a adoção de políticas que facilitem o acesso ao crédito por parte 

dos jovens agricultores e das pequenas explorações agrícolas; 

5. Regista que o nível de utilização dos instrumentos financeiros no quadro da PAC foi, até 

hoje, reduzido, pelo que apela a uma reflexão sobre novas ações para garantir que as 

oportunidades oferecidas por estes instrumentos estejam mais bem adaptadas ao setor 

agrícola e acarretem uma maior simplificação dos procedimentos; considera, contudo, que 

não devemos perder de vista os empréstimos consideráveis que os agricultores já 

contraíram para complementar os fundos recebidos ao abrigo do segundo pilar; 

6. Observa que a existência de regras complexas diminui o interesse pelo financiamento no 

setor agrícola e destaca a importância da condicionalidade razoável para evitar encargos 

administrativos desnecessários; 

7. Considera, por conseguinte, que a informação e a formação no domínio dos instrumentos 

financeiros deveriam ser asseguradas a nível regional, a fim de reforçar a sensibilização 

para estas opções financeiras, e salienta que os Estados-Membros e as autoridades 

regionais têm um papel importante a desempenhar na comunicação destas opções às 

comunidades rurais, aos agricultores e às PME rurais, encorajando paralelamente o 

intercâmbio de melhores práticas; 

8. Defende uma maior participação das autoridades regionais e locais na distribuição e 

utilização dos fundos, o que é fundamental para melhorar a situação dos agricultores, e 

reitera a importância do programa LEADER neste contexto; 
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9. Assinala as diferentes vantagens e desvantagens oferecidas pelos subsídios e pelos 

instrumentos financeiros e o seu significado para o setor em termos de acessibilidade, de 

complexidade, risco, de custos de implementação e da respetiva utilidade para fazer face a 

desafios específicos ou a objetivos mais abrangentes de desenvolvimento; 

10. Sublinha o caráter complementar destes instrumentos em relação aos apoios ao 

rendimento e alerta para a necessidade de evitar que os primeiros se substituam aos 

segundos, o que seria profundamente nefasto para a agricultura e o meio rural; salienta 

que o financiamento por meio de subsídios continuará a ser essencial para a concretização 

dos objetivos do FEADER, o que significa que os subsídios e os instrumentos financeiros 

devem ser utilizados conjuntamente de forma equilibrada no quadro da política de 

desenvolvimento rural a fim de contribuir para valorizar os resultados dos projetos; 

11. Sublinha a importância de continuar a combinar subsídios, instrumentos financeiros e 

ajuda reembolsável como uma forma eficaz e eficiente de apoiar a competitividade e a 

coesão nas zonas rurais; 

12. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que garantem que serão evitados atrasos nos 

pagamentos a que os agricultores têm direito ao abrigo da PAC; 

13. Destaca o papel desempenhado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) no 

desenvolvimento de instrumentos financeiros e constata que o BEI começou a trabalhar 

em colaboração com estabelecimentos de crédito em alguns Estados-Membros na 

promoção da renovação geracional no setor agrícola; 

14. Destaca a importância de informar melhor os agricultores, bem como as administrações 

regionais e locais, sobre o papel fundamental do BEI no apoio e no desenvolvimento da 

economia rural e sobre as possibilidades existentes para tirar partido dos instrumentos 

financeiros inovadores que já se encontram disponíveis no quadro dos planos nacionais de 

desenvolvimento rural para facilitar o acesso ao crédito por parte dos jovens agricultores; 

15. Solicita a criação, por parte do BEI, de uma plataforma de investimento multirregional 

para a agricultura, que possa beneficiar de financiamento do programa de 

desenvolvimento rural; 

16. Solicita que estes instrumentos sejam aplicados de forma a apoiar projetos individuais, 

coletivos e específicos por região destinados a financiar infraestruturas fundamentais no 

domínio do regadio, do transporte, da transformação, do armazenamento, da 

comercialização, da horticultura e do desenvolvimento florestal, incluindo o 

desenvolvimento de produtos florestais lenhosos e não lenhosos, bem como de projetos 

transfronteiriços, de cadeias de abastecimento curtas, dos ciclos fechados de produção e 

de medidas de comercialização levadas a cabo por agricultores e respetivas cooperativas, 

com instrumentos de financiamento de maturidades consentâneas com a realidade 

económica de cada projeto; 

17. Solicita a adoção de medidas de apoio públicas e europeias que promovam a utilização do 

financiamento para projetos de investimento relacionados com as alterações climáticas nas 

zonas rurais com vista a concretizar os objetivos ambientais da UE, bem como o acesso a 

esse financiamento; 
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18. Questiona a dependência proposta de empréstimos num contexto de dívidas extremas dos 

agricultores, que frequentemente não têm muitas hipóteses de saldar essas dívidas; 

19. Refere a difícil situação financeira em que se encontram os agricultores como resultado 

dos constantes preços baixos dos alimentos, em contraste com os preços em todos os 

outros setores da economia; 

20 Constata, em particular, que a média das receitas anuais agrícolas na União ao longo da 

última década estagnou, tendo inclusivamente diminuído em alguns casos, em 

comparação com o contínuo incremento dos custos de produção e com o aumento das 

dívidas agrícolas; 

21. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que encarem seriamente a necessidade de 

preços remunerativos para produtos; 

22. Considera que, em vez de reduzir as obrigações das autoridades em matéria de avaliação, 

é necessário recolher mais dados e realizar mais análises para justificar a utilização de 

instrumentos financeiros e evitar a sua utilização para fins não determinados ou sem 

controlo; 

23. Salienta que um dos pré-requisitos para promover, ou mesmo solicitar, um aumento da 

utilização de instrumentos financeiros deve ser a melhoria significativa da base factual; 

24. Salienta que a política de coesão da UE e os respetivos  instrumentos financeiros e 

subvenções devem continuar a apoiar a política de promoção da criação de infraestruturas, 

escolas e faculdades, instalações de cuidados de saúde, de cuidados sociais e de 

acolhimento de crianças, do acesso de alta velocidade à Internet e do estabelecimento e 

desenvolvimento de pequenas e médias empresas (PME) nas zonas rurais; 

25. Observa que, na realidade, o desenvolvimento rural é uma política europeia cujo objetivo 

é ajudar as zonas rurais da União Europeia a ultrapassarem as desvantagens e, por 

conseguinte, é um elemento fundamental da coesão europeia; considera, por conseguinte, 

que o desenvolvimento rural, como segundo pilar da Política Agrícola Comum, também 

deve continuar a existir após 2020 e que deve receber financiamento adequado da UE, o 

que significa que esse financiamento deve aumentar; 

26. Refere que as organizações ativas no domínio do desenvolvimento rural (como os grupos 

de ação local) podem enfrentar dificuldades no acesso a garantias bancárias, que são um 

pré-requisito para beneficiar de pagamentos antecipados relativos a custos operacionais e 

a custos decorrentes de atividades de animação; considera, por conseguinte, que seria 

benéfico existir um programa de garantias sobre esses pagamentos antecipados; 

27. Reitera a diferença entre, por um lado, a utilização de fundos públicos para bens públicos 

ou em benefício das comunidades no seu conjunto ou da sociedade como um todo e, por 

outro, o investimento em infraestruturas em propriedades privadas; 

28. Assinala a complexidade administrativa relacionada com a concessão de empréstimos, 

bem como com a cobrança de dívidas, a um coletivo ou grupo de agricultores; sugere, por 

conseguinte, a utilização de uma abordagem simplificada; 
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29. Considera que os empréstimos não são adequados para alguns tipos de medidas de 

desenvolvimento rural, por exemplo, quando os beneficiários são comunidades no seu 

conjunto, como no caso do desenvolvimento local de base comunitária ou da iniciativa 

LEADER, ou quando o beneficiário é a sociedade em geral, como no caso de medidas 

agroambientais; 

30. Assinala a diferença entre os projetos de infraestruturas de grande escala financiados pelos 

Fundos Estruturais e de Coesão, por um lado, e os investimentos de pequena escala e as 

subvenções concebidas para melhorar infraestruturas imateriais, por outro, como a 

regeneração dos solos; observa que os investimentos de pequena escala podem ser tão ou 

mais eficazes e menos dispendiosos e que esta abordagem foi adotada em outros domínios 

relacionados da despesa, como a ajuda ao desenvolvimento e a proteção contra 

inundações; 

31. Lamenta o reduzido grau de utilização da reserva de crise, devido, sobretudo, às regras 

orçamentais, nomeadamente à regra da anualidade, e à margem discricionária de que a 

Comissão dispõe no que se refere à libertação de fundos da reserva; solicita, por 

conseguinte, que a reserva de crise seja constituída fora do orçamento da UE e sirva de 

fonte de financiamento para os instrumentos de gestão de crises. 
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