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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental 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: 

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 

evolução da situação do mercado do leite e dos produtos lácteos e da aplicação das 

disposições relativas ao «pacote do leite» (COM(2014)0354) (a seguir denominado «o 

relatório»),  

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos 

mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 

n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do Conselho1, nomeadamente o 

artigo 225.º, alínea b), desse regulamento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de dezembro de 2014, intitulado «Perspetivas 

dos mercados agrícolas da UE e rendimento 2014-2024»,  

1. Salienta que o relatório da Comissão foi publicado antes da imposição do embargo russo e 

que, por conseguinte, não reflete com rigor a situação no setor do leite; 

2. Realça que a questão da volatilidade dos preços é o principal desafio que os produtores de 

leite enfrentam;  

3. Observa, a este respeito, que o recente embargo russo aos produtos agrícolas demonstrou, 

de forma dramática, que o quadro regulamentar relativo a episódios de extrema 

volatilidade do mercado deve ser reforçado; 

4. Observa que a evolução dos preços não aparenta ser homogénea nos Estados-Membros e 

que a evolução dos preços do leite em termos reais e as respetivas causas podiam ter sido 

mais bem representadas no relatório; 

5. Recomenda que, a fim de evitar mais instabilidade no mercado, se devem manter as 

decisões anteriores sobre as quotas leiteiras e o sistema de quotas leiteiras não deve ser 

ajustado no último ano do sistema;  

6. Recorda que o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 prevê que «a fim de assegurar o 

desenvolvimento viável da produção e um nível de vida equitativo daí resultante para os 

produtores de leite, deverá ser reforçado o poder de negociação destes perante os 

transformadores, tendo em vista uma distribuição mais justa do valor acrescentado ao 

longo da cadeia de abastecimento»;  

7. Lamenta o facto de não ser claro no relatório se a Comissão está satisfeita com a aplicação 

do novo instrumento regulamentar e de a Comissão não quantificar o número esperado de 

novas organizações de produtores, de Estados-Membros participantes ou de negociações 

                                                 
1  JO L 347 de 20.12.2013, p. 671.  
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coletivas; refere que também não é claro o efeito dos novos instrumentos sobre os preços 

do leite; solicita, neste contexto, a elaboração de uma lista precisa sobre os efeitos nos 

preços do leite e de um registo rigoroso sobre as organizações de produtores participantes; 

8. Insta a Comissão a levar a cabo, até ao final de 2015, uma avaliação, Estado-Membro a 

Estado-Membro, do impacto dos acordos coletivos na produção e nos preços; 

9. Recomenda que a Comissão adote objetivos claros relativamente às organizações de 

produtores, aos contratos e às negociações coletivas;  

10. Sublinha que não é possível adaptar o instrumento do «pacote do leite» sem uma 

avaliação clara do papel dos produtores e das organizações interprofissionais e do impacto 

esperado do novo instrumento regulamentar sobre os preços do leite; 

11. Vê favoravelmente a criação de um Observatório do Mercado do Leite, mas realça que 

deve existir um instrumento de informação claro sobre preços e volume que seja útil aos 

agricultores; considera que o papel do Observatório deve consistir em ajudar a Comissão a 

analisar o mercado do leite neste novo contexto, fornecer dados sobre o mercado e 

informação sobre as tendências do mercado mais precisos e assinalar qualquer risco de 

desequilíbrio no mercado, tomando então a Comissão as decisões necessárias; 

12. Acentua que este Observatório deve ser utilizado de forma mais eficaz, definindo níveis 

de crise em conformidade com os indicadores estabelecidos para o conjunto da União 

Europeia, o que permitirá a aplicação de mecanismos preventivos e de alerta rápido; 

13. Observa que, segundo a Comissão, «os Estados-Membros não comunicaram um efeito 

significativo do "pacote do leite" no setor do leite nas regiões desfavorecidas, 

nomeadamente devido ao facto de a aplicação das disposições ser muito recente […]» e 

«as situações e a evolução […] são muito heterogéneas, requerendo uma abordagem 

específica»; 

14. Recomenda que o apoio associado à produção de leite e o apoio relacionado com a 

produção de leite em regiões desfavorecidas sejam desenvolvidos e mantidos numa 

abordagem estratégica de longo prazo; 

15. Recomenda o reforço do quadro jurídico para as zonas desfavorecidas;  

16. Sublinha que a evolução da situação do mercado e a eficácia dos instrumentos devem ser 

avaliadas após o termo do sistema de quotas leiteiras; deve estar disponível um relatório 

de seguimento no prazo de dois anos após o termo do sistema de quotas, em 2017.  
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