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SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

A. Considerando que a política agrícola comum (PAC) é uma das políticas mais integradas 

da União e cumpriu com êxito um dos seus objetivos iniciais de aumentar o 

abastecimento alimentar, apoiando os agricultores europeus e respondendo às 

exigências dos cidadãos em matéria de segurança alimentar e segurança dos alimentos, 

qualidade e sustentabilidade; considerando que haverá novos desafios, nomeadamente 

os associados às alterações climáticas e à perda de biodiversidade; considerando que é 

importante que a PAC esteja em conformidade com o Acordo de Paris e com outros 

acordos internacionais que protegem o clima e o ambiente; 

B. Considerando que é necessário garantir apoio aos verdadeiros agricultores – 

continuando simultaneamente a apoiar os beneficiários que têm fluxos de produção e 

rendimentos diversificados, após décadas de sinais políticos recomendando que o 

fizessem – e dar prioridade às pequenas explorações agrícolas, recompensando-as pelos 

bens públicos diversificados que prestam à sociedade e garantindo, ao mesmo tempo, a 

distribuição equitativa de apoio entre explorações agrícolas de diferentes dimensões; 

considerando que importa fortalecer as economias regionais e apoiar uma agricultura 

sustentável e modernizada na UE que tenha um bom desempenho a nível económico, 

ambiental e social, a fim de promover a diversidade de sistemas agrícolas, 

especialmente as explorações familiares; considerando que é essencial garantir a 

produção agrícola em toda a UE, incluindo nas zonas com condicionantes naturais, e 

assegurar um nível de vida adequado em todas as regiões e todos os Estados-Membros;  

C. Considerando que existe uma disparidade entre os rendimentos do setor agrícola e os 

dos outros setores da economia, sendo o rendimento agrícola altamente volátil; 

considerando que existe o risco de a terra ser abandonada em zonas com condicionantes 

naturais; considerando que deve haver investimento adequado na reestruturação das 

empresas agrícolas, na modernização, na inovação, na diversificação e na adoção de 

novas tecnologias; 

D. Considerando que – de acordo com o documento de informação do Tribunal de Contas 

Europeu, de março de 2018, sobre o futuro da PAC – em 2010, por cada cem gestores 

de explorações agrícolas com mais de 55 anos, havia 14 gestores com menos de 35 

anos, número que diminuiu para 10,8 gestores em 2013; considerando que a idade 

média dos agricultores da UE aumentou de 49,2 para 51,4 ao longo do período 2004 a 

2013; considerando que as explorações de menor dimensão são mais frequentemente as 

dos agricultores mais velhos; 

E. Considerando que – à luz da carga administrativa excessiva do sistema de controlo e 

auditoria e do número eventual de sobreposições entre o primeiro e o segundo pilares – 

é importante simplificar a PAC, reduzir os seus encargos administrativos globais, 

melhorar a sua relação custo-benefício e torná-la transparente, sem comprometer os 

seus ambiciosos objetivos políticos; considerando que a redução da burocracia deve 

melhorar os resultados da ecologização e ajudar mais eficazmente todos os agricultores 

na adaptação dos seus sistemas agrícolas para responder aos desafios climáticos e 
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ambientais; 

F. Considerando que – tal como sublinhado na comunicação da Comissão sobre o futuro 

da alimentação e da agricultura – a futura PAC irá estabelecer os parâmetros políticos 

básicos e os Estados-Membros, a nível nacional ou a nível regional, terão de demonstrar 

maior responsabilidade no modo como cumprem os objetivos, a fim de manter 

condições equitativas de concorrência, evitar distorções no mercado e realizar os 

objetivos estabelecidos a nível da UE; considerando que o futuro modelo de prestação 

da PAC deve ser orientado para os resultados no que diz respeito à eficiência de 

recursos, à proteção do ambiente e à ação climática; 

1. Sublinha que a PAC deve continuar a ser uma política comum da UE e que só pode 

realizar os seus objetivos se dispuser de financiamento suficiente; apela, por isso, a que 

o orçamento da PAC seja mantido, pelo menos, ao seu nível atual para a UE-27 e a 

preços constantes no próximo QFP pós-2020, a fim de alcançar as ambições de uma 

PAC revista e eficiente; 

2. Salienta que a PAC deve apoiar o desenvolvimento sustentável da agricultura, que é 

crucial para assegurar alimentos seguros, emprego e crescimento nas zonas rurais, bem 

como a gestão sustentável dos recursos naturais; observa que deverão ser seguidas 

abordagens eficazes em matéria de auditoria e controlo para garantir que o novo modelo 

de prestação requerido por uma reforma da PAC proporcione critérios ambientais e 

sociais para que o setor atinja uma maior sustentabilidade até 2030; 

3. Enaltece a intenção de simplificar e modernizar a PAC; exorta a Comissão a velar por 

que as funções de controlo financeiro e de desempenho, bem como de auditoria, sejam 

exercidas com o mesmo grau de exigência de melhoria contínua em todos os 

Estados-Membros, respeitando plenamente os princípios da subsidiariedade e da 

flexibilidade; salienta que é necessário atribuir aos Estados-Membros a devida 

competência para decidir sobre o conteúdo, o acompanhamento, o controlo e as sanções 

dos regimes de apoio aplicáveis nos seus territórios, contudo sublinha que qualquer 

simplificação ou modernização da PAC não pode reduzir o nível de ambição da UE, 

conduzir a uma setorização das suas políticas e programas, nem substituir as subvenções 

por instrumentos financeiros; 

4. Insiste numa abordagem baseada em resultados relativamente aos pagamentos; propõe, 

por isso, a inclusão das seguintes questões para os indicadores: 

– manutenção e criação de empregos no setor; 

– conservação das pequenas e médias empresas agrícolas; 

– saúde e biodiversidade do solo, espécies e riqueza de taxa; 

– proteção e criação de solo arável, cobertura dos solos contra a erosão; 

– redução das perdas de nutrientes e aumento da qualidade da água; 

– biodiversidade, incluindo riqueza e abundância de espécies de aves, polinizadores 

selvagens e insetos; 

– redução da dependência do uso de pesticidas e adoção dos princípios da proteção 
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integrada das culturas1. 

5. Opõe-se a qualquer renacionalização ou cofinanciamento nacional; salienta a 

necessidade duma distribuição equitativa dos pagamentos diretos entre 

Estados-Membros, que deve ter em conta índices socioeconómicos credíveis e os custos 

de produção, a fim de colmatar as disparidades entre as diferentes regiões da União no 

próximo QFP; recorda que é fundamental garantir condições equitativas de 

concorrência a todos os agricultores da UE, tendo em conta as vulnerabilidades e 

especificidades das economias de pequena escala; realça, neste contexto, a necessidade 

de reformular a reserva para crises no setor agrícola e de aumentar o financiamento em 

consonância com as respostas às várias crises cíclicas em setores sensíveis, a fim de 

criar novos instrumentos que possam atenuar a volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à 

Insularidade (POSEI); 

6. Destaca que o apoio da PAC ao desenvolvimento rural proporciona oportunidades para 

que todos os Estados-Membros aumentem a sua competitividade, promove economias 

eficazes e sustentáveis e impulsiona o desenvolvimento das zonas rurais, onde é 

indispensável o combate ao despovoamento, ao desemprego e à pobreza, bem como a 

promoção da inclusão social; salienta, portanto, a necessidade de prosseguir o 

financiamento das medidas de desenvolvimento rural e de reforçar o segundo pilar da 

PAC; subscreve, neste contexto, os princípios do método Leader, na medida em que 

promove a inovação, as parcerias e o estabelecimento de redes nas zonas rurais; 

7. Considera que o estabelecimento de um limite para pagamentos diretos (“capping”) não 

pode ser deixado ao critério de cada Estado-Membro, devendo antes ser estabelecido a 

nível europeu; 

8. Defende a introdução de pagamentos degressivos para reduzir o apoio às explorações de 

maior dimensão e recentrar-se nos pagamentos redistributivos, de modo a permitir uma 

assistência mais orientada (por exemplo, às pequenas e médias explorações); 

9. Realça que o acordo sobre uma definição correta do valor acrescentado da UE e a sua 

aplicação beneficiaria o debate público e a tomada de decisões sobre as futuras despesas 

da UE; apoia a mudança para uma agricultura mais eficaz e o valor acrescentado da UE 

mas adverte contra qualquer tentativa de usar essa definição para pôr em causa a 

relevância das políticas e programas da UE em considerações puramente quantitativas 

ou económicas a curto prazo; salienta a necessidade de reforçar o desenvolvimento 

sustentável e de desenvolver as zonas rurais e a proteção do clima e do ambiente através 

duma política agrícola baseada na realização de metas de desempenho; observa que, a 

fim de produzir valor acrescentado, é imperativo definir realizações, resultados e 

impactos e que a Comissão e os Estados-Membros devem acordar em indicadores 

relevantes com base em dados concretos antes de estabelecerem os seus planos de ação 

nacionais e regionais para o subsequente acompanhamento e avaliação da execução; 

10. Apela a maiores sinergias entre as políticas que promovam o desenvolvimento rural e as 

                                                 
1 Em conformidade com a Diretiva Utilização Sustentável dos Pesticidas (2009/128/CE) e o artigo 67.º do 

Regulamento n.º 1107/2009. 
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destinadas a apoiar a integração dos refugiados; 

11. Apela, em conformidade com o princípio da eficiência orçamental, à coerência e à 

melhoria das sinergias entre a PAC e outras políticas e compromissos internacionais da 

UE – em particular, nos domínios da energia, do abastecimento de água, da utilização 

dos solos, da biodiversidade e dos ecossistemas, bem como do desenvolvimento das 

regiões ultraperiféricas e montanhosas; 

12. Solicita um maior apoio às explorações agrícolas familiares e aos jovens agricultores, 

bem como ao emprego na agricultura nas zonas rurais, em particular, para os jovens 

agricultores; 

13. Salienta que a tónica no futuro da agricultura deve incidir na produção de alimentos de 

alta qualidade, dado que é aí que reside a vantagem competitiva da Europa; realça que 

as normas da UE devem ser mantidas e reforçadas sempre que for viável; solicita 

medidas para aumentar ainda mais a produtividade a longo prazo e a competitividade do 

setor da produção alimentar, bem como a introdução de novas tecnologias e uma 

utilização mais eficiente dos recursos, reforçando assim o papel da UE enquanto líder 

mundial; 

14. Considera inaceitável que existam diferenças de qualidade entre os produtos alimentares 

que são publicitados e distribuídos no mercado único sob a mesma marca e com a 

mesma embalagem; congratula-se com os incentivos da Comissão para abordar a 

questão da qualidade dual dos alimentos no mercado único, incluindo o seu trabalho 

sobre a metodologia comum de ensaio; 

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a acompanharem a significativa volatilidade 

dos preços dos produtos agrícolas e a incentivarem a adoção de «ferramentas de gestão 

de riscos», na medida em que contribuam para proteger os rendimentos dos agricultores. 
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