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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:
1. Salienta a importância do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 15 de
dezembro de 2015, que determina o artigo 349.º do TFUE como a base jurídica adequada
para adotar e modular medidas legislativas da União, consolidando assim o estatuto das
regiões ultraperiféricas (RUP) e a necessidade de uma diferenciação positiva
relativamente a todas as políticas da União para atenuar os constrangimentos estruturais e
permanentes destas regiões;
2. Salienta a relevância da atividade agrícola na dinamização económica das RUP, na
manutenção da coesão económica e social destes territórios, bem como na salvaguarda do
meio ambiente, biodiversidade e valores ecológicos;
3. Sublinha a contribuição do POSEI para o desenvolvimento e a manutenção da agricultura
nas RUP; destaca o relatório da Comissão sobre a implementação do POSEI, publicado a
15 de dezembro de 2016, na medida em que considera este regime consentâneo com os
objetivos da PAC, e apela à manutenção da sua configuração de base de forma a evitar o
risco de abandono da produção agrícola e consequentes efeitos negativos sobre o
emprego, o ambiente e a dimensão territorial das RUP;
4. Afirma que a eliminação de instrumentos de gestão de mercado no sector do leite, a perda
de oportunidades comerciais com o embargo russo, a crescente volatilidade dos preços e o
contexto de crise comprometem a sustentabilidade da produção leiteira nos Açores, que
constitui um dos principais motores do tecido socioeconómico da região; frisa, por
conseguinte, a necessidade de medidas dotadas de recursos adequados, a fim de contribuir
para a continuidade da produção leiteira na região e de mitigar os efeitos da
desregulamentação e da dificuldade de escoamento da produção;
5. Alerta para o potencial impacto dos acordos de livre comércio sobre as produções
tradicionais das RUP (leite, carne, açúcar, banana, entre outros) e insta a Comissão a
cumprir o compromisso, decorrente do regulamento POSEI, de analisar o impacto das
negociações comercias sobre as matérias com interesse para as RUP e a incluir e informar
estas regiões sobre os processos negociais; reitera, neste contexto, a importância dos
dispositivos de apoio aos sectores da banana e do açúcar e da exclusão dos açúcares
especiais das negociações comerciais;
6. Insiste em que o POSEI seja reforçado e dotado dos recursos financeiros adequados no
âmbito das negociações para o futuro Quadro Financeiro Plurianual.
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