Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
O Presidente

15.4.2019
Deputado Jean Arthuis
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto:

Parecer sobre o mandato para o trílogo relativo ao orçamento de 2020
(2019/2010(BUD))

Senhor Presidente,
No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
foi incumbida de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside.
A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural analisou a questão e decidiu instar a
Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes
sugestões no seu mandato para o trílogo.
1.

Salienta o importante papel que desempenham tanto a agricultura como o
desenvolvimento rural para a consecução dos objetivos da União em matéria de
segurança alimentar, crescimento económico sustentável, equilíbrio ambiental e
territorial, bem-estar animal ou de luta contra as alterações climáticas;

2.

Defende a estabilidade do orçamento agrícola, pelo que rejeita qualquer corte no
orçamento de 2020, especialmente tendo em conta as graves crises e a volatilidade dos
preços que o setor agrícola tem sofrido ao longo dos últimos anos;

3.

Manifesta a sua preocupação com as consequências orçamentais que pode ter para o
orçamento de 2020 o fracasso das negociações em curso sobre a saída do Reino Unido
da União Europeia;

4.

Exorta os Estados-Membros a reforçar em 2020 as medidas de apoio aos jovens
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agricultores, tendo em conta a ausência de renovação das gerações no setor agrícola,
que constitui, atualmente, o principal obstáculo ao espaço rural europeu;
5.

Insiste em que todas as receitas para o orçamento da União decorrentes de receitas
afetadas ou de reembolsos por irregularidades na agricultura em anos anteriores devem
permanecer na categoria 2;

6.

Manifesta a sua satisfação com o aumento das dotações destinadas a combater as
doenças animais e as pragas vegetais, uma vez que a União está sujeita a riscos
consideráveis e surtos crescentes;

7.

Congratula-se com o aumento do apoio à investigação e à inovação consagradas ao
abastecimento de alimentos seguros e de alta qualidade; realça que é essencial que os
fundos destinados à investigação no setor agroalimentar, em especial do orçamento do
Horizonte 2020, permaneçam integralmente disponíveis enquanto tal, por forma a
estimular a inovação e soluções inteligentes nos setores da agricultura e do
desenvolvimento rural;

8.

Sublinha a importância dos projetos-piloto e das ações preparatórias para a inovação
nos setores agrícola e do desenvolvimento rural; solicita a continuação do apoio aos
atuais e novos projetos-piloto e ações preparatórias;

Com os melhores cumprimentos,

Czesław Adam SIEKIERSKI
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