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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 

aplicação das disposições relativas às organizações de produtores, aos fundos operacionais 

e aos programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas desde a reforma de 

2007 (COM(2014)0112), 

– Tendo em conta o artigo 18.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho que 

estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para 

certos produtos agrícolas1, 

A. Considerando que a reforma de 2007 visou reforçar as organizações de produtores (OP) de 

frutas e produtos hortícolas, proporcionando-lhes uma gama mais vasta de instrumentos 

para permitir, entre outras medidas, prevenir e gerir os riscos de mercado, bem como 

reforçando e concentrando a oferta, melhorando a qualidade e a competitividade, 

adaptando a oferta às necessidades do mercado e prestando apoio técnico à produção 

ecológica; 

B. Considerando que foram criados incentivos para encorajar não só as fusões entre as OP e 

entre as associações de organizações de produtores (AOP), mas também a cooperação 

transnacional, a fim de desenvolver o poder de negociação das OP na cadeia de 

distribuição; 

C. Considerando que as OP no setor das frutas e dos produtos hortícolas podem criar um 

fundo operacional para financiar programas operacionais aprovados pelos 

Estados-Membros; 

D. Considerando que esses fundos são financiados por contribuições dos membros da OP ou 

pela própria OP e pela assistência financeira da UE, e que este cofinanciamento fomenta o 

empenhamento por parte dos beneficiários e contribui para assegurar que façam bom uso 

da assistência, além de ter um efeito multiplicador; 

E. Considerando que, em certas regiões, pode ser prestado apoio transitório para encorajar os 

produtores que pretendam obter o estatuto de OP a formar grupos de produtores, e que 

esse financiamento pode ser parcialmente reembolsado pela UE, cessando logo que o 

grupo de produtores seja reconhecido como OP; 

1. Salienta que a consulta pública sobre opções políticas e a avaliação do respetivo impacto, 

a par com a revisão do regime da UE para o setor da fruta e dos produtos hortícolas 

realizada pela Comissão, de 4 de junho a 9 de setembro de 2012, revelou existir um apoio 

maioritário à continuação do regime; 

                                                 
1 JO L 154 de 17.6.2009, p. 1. 
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2. Observa que, segundo os dados fornecidos no dito relatório, se registou: 

(a) um ligeiro declínio, no período de 2003-2010, do total da superfície cultivada da UE 

usada para a produção de frutas e produtos hortícolas (- 6 %) e uma queda mais 

acentuada do número de explorações agrícolas que se dedicam à produção de frutas e 

produtos hortícolas (- 39 %); 

(b) um aumento da média, por exploração agrícola, da superfície cultivada usada para a 

produção de frutas e produtos hortícolas; 

(c) uma ligeira queda do volume da produção de frutas e produtos hortícolas na UE, 

correspondente a um decréscimo de 3 % da média da produção de frutas e produtos 

hortícolas, no período de 2008-2010, em comparação com o período de 2004-2006; e  

(d) um aumento ligeiro do valor médio da produção de frutas e produtos hortícolas a 

preços correntes, no mesmo período: + 6,5 %; 

3. Congratula-se com: 

(a) o aumento da taxa de organização, tendo a percentagem do valor total da 

comercialização, pelas OP e pelas AOP, de frutas e produtos hortícolas na UE, em 

2010, ascendido a cerca de 43 % (comparativamente aos 34 % registados em 2004); 

(b) a melhoria da atratividade das OP, tendo a percentagem total de produtores de frutas e 

produtos hortícolas que são membros de OP aumentado de 10,4 %, em 2004, para 

16,5%, em 2010; e 

(c) a crescente atratividade das AOP, conforme demonstrado pela rápida subida do 

número de AOP, juntamente com o incremento substancial do número de OP 

existentes e da percentagem de OP que são membros de AOP; 

4. Lamenta o facto de a taxa de organização permanecer baixa em vários Estados-Membros, 

com OP de pequena dimensão tanto em termos do número de produtores que são 

membros como em termos do valor total da produção de mercado, e de a maioria dos 

produtores, nomeadamente em alguns Estados-Membros do Sul e em alguns Estados-

Membros que aderiram à UE em 2004 ou após essa data, ser excluída dos benefícios 

diretos do regime da UE para o setor das frutas e dos produtos hortícolas; 

5. Destaca a necessidade de melhorar a taxa de organização no setor, tendo em conta que é 

claramente mais elevada em regiões onde a produção e a comercialização estão mais 

atualizadas e orientadas para a exportação, sendo mais baixa em países que não têm a 

oportunidade de utilizar fundos operacionais há muitos anos; 

6. Considera, portanto, necessário tornar as organizações de produtores mais atrativas 

através da redução da burocracia e do reforço do apoio dado a estes grupos pela União 

Europeia, bem como através da melhoria dos mecanismos de gestão de crises; 

7. Salienta que as condições que presidem à candidatura ao regime de assistência e à 

justificação dos pedidos são excessivas e imprecisas, além de estarem sujeitas a múltiplos 
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controlos por uma série de entidades administrativas que, muitas vezes, não são nem 

consistentes nem rigorosas, levando alguns tipos de parceiros a abandonar o regime e 

certas OP a decidir não apresentar programas operacionais; considera essencial, neste 

contexto, clarificar a legislação europeia em matéria de reconhecimento das OP, a fim de 

garantir a segurança jurídica do regime e de prevenir a incerteza entre os produtores; 

8. Acentua que o objetivo de atingir uma taxa média de 60 % até 2013, estabelecido na 

reforma de 2007, é excessivo e arbitrário, uma vez que não teve em conta uma série de 

fatores importantes, como a adesão dos países da Europa de Leste e a necessidade de 

adaptar as características do regime a esses países; 

9. Manifesta a sua preocupação pelo facto de as maiores OP (que correspondem a 

sensivelmente 18 % de todas as OP com um volume de negócios superior a 20 milhões de 

euros) receberem cerca de 70 % da assistência financeira da UE; 

10. Considera que os relatórios de avaliação de 2012 transmitidos por países como BE, CY, 

CZ, DK, DE, ES, FR, HU, IT, NL, AT, PT e UK demonstram a necessidade de melhorar 

os programas operacionais para otimizar os custos de produção, estabilizar os preços no 

produtor e aumentar a atratividade das OP; salienta que esses programas contribuem para 

a consecução de alguns objetivos ambientais, como a preservação da paisagem, a 

atenuação das alterações climáticas, a preservação da qualidade do ar, da água e do solo e 

a redução da produção de resíduos; 

11. Lamenta as seguintes deficiências identificadas na elaboração de algumas estratégias 

nacionais: um número demasiado elevado de objetivos, a ausência de metas claras 

predefinidas para os diferentes objetivos e, mais concretamente, a eficácia operacional 

muito reduzida dos instrumentos de prevenção e gestão de crises, especialmente no que 

diz respeito aos seguros de colheita, à promoção e comunicação e à retirada de produtos, 

sobretudo em virtude de estes terem de ser financiados em detrimento de outras medidas 

estruturais e de a ajuda à retirada de produtos não ser, em muitos casos, suficiente, e ainda 

devido à quantidade considerável de burocracia envolvida; lamenta o facto de estes 

instrumentos só terem capacidade para dar resposta a crises de mercado isoladas e não 

serem suficientes para gerir crises de grande magnitude como a atualmente causada pelo 

embargo russo;  

12. Considera necessário adotar medidas preventivas destinadas a ajudar as OP a 

compreender, calcular e usar corretamente os indicadores de desempenho predefinidos, e 

acentua que, em muitos casos, há um número excessivo de indicadores de desempenho, o 

que torna o procedimento extremamente difícil, tanto para as OP como para as 

administrações; pensa que, neste contexto, seria bastante mais útil dispor de menos 

indicadores que fossem mais significativos; 

13. Lamenta o facto de a Comissão ter evitado comunicar as insuficiências dos sistemas de 

controlo relativos às OP e aos programas operacionais, e acentua que, no seu relatório 

anual de 2013, o Tribunal de Contas Europeu apontou a existência de lacunas no 

reconhecimento de grupos de produtores na Polónia; 

14. Frisa que o Diretor-Geral da DG AGRI, no seu relatório anual de atividades de 2013, 

emitiu uma reserva sobre o reconhecimento de grupos de produtores na Áustria, nos 
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Países Baixos, na Polónia e no Reino Unido; observa que se estima que até 25 % da 

despesa total possa estar em risco; considera essencial, neste contexto, averiguar se a 

possível desqualificação de uma OP se deve a procedimentos de reconhecimento 

incorretos por parte das autoridades nacionais, o que pode dar origem à desqualificação 

dessas autoridades por incumprimento dos objetivos do regime, ou se essa desqualificação 

se deve à falta de clareza das normas, e, neste caso, haverá que clarificar as normas; 

15. Observa que tanto o embargo russo como o programa de medidas de emergência para 

apoiar os mercados nos setores das frutas e dos produtos hortícolas perecíveis, adotados 

pela Comissão em agosto e setembro de 2014, confirmam que é absolutamente necessário 

melhorar os instrumentos de prevenção e gestão de crises; 

16. Solicita à Comissão que comunique o modo como foi aplicada a regra que exige que um 

mínimo de 10 % da despesa seja dedicado a medidas ambientais não limitadas às normas 

obrigatórias em cada programa operacional (ou, em alternativa, que cada programa inclua, 

no mínimo, duas medidas ambientais).
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