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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Nota que a parte substancialmente maior da margem total de 2.638 milhões de euros, i. e., 
um montante de 2.027 milhões de euros, resulta da margem das despesas ligadas ao 
mercado e pagamentos directos da categoria 2 (primeiro pilar da PAC);

2. Manifesta-se preocupado com o diferencial entre dotações para autorizações e para 
pagamentos para o desenvolvimento rural, que era de 25% em 2007, foi de 30% em 2008 
e se propõe ser de 30% para 2009; solicita portanto à Comissão uma previsão das 
anulações de autorizações para 2009 e para o conjunto do período de 2007-2013, assim 
como uma previsão dos problemas relativos à regularização de declarações por excesso 
ainda por liquidar no fim do período de 2007-2013 (actualmente, o nível do RAL relativo 
ao desenvolvimento rural é de quase 9 mil milhões de euros), na medida em que os níveis 
máximos de pagamentos previstos no Anexo I do Acordo Interinstitucional baixam de 
1,06% do RNB em 2007 para 0,94% em 2013;

3. Solicita portanto à Comissão que assegure uma gestão expedita e um calendário mais 
rápido e eficiente para modificar e actualizar os programas relativos ao desenvolvimento 
rural na sequência de possíveis modificações do regulamento previstas no âmbito do 
"exame de saúde" da PAC;

4. Recorda que o objectivo primeiro da PAC é garantir a estabilização do mercado, a 
segurança do abastecimento e preços aceitáveis para os consumidores e, portanto, solicita 
ao Conselho e à Comissão que prevejam no orçamento para 2009 os meios necessários 
para fazer face às novas necessidades resultantes da crise alimentar actual, nomeadamente 
uma melhoria do acesso à alimentação por parte das pessoas mais desfavorecidas, que são 
as que mais sofrem com a crise;

5. Salienta que o risco de uma nova modulação prevista no contexto do "exame de saúde" da 
PAC, que transfere fundos do FEAGA para o FEADER, aumentaria o montante 
necessário para o co-financiamento nacional; solicita à Comissão que controle 
atentamente a programação destas dotações pelos Estados-Membros e salienta que 
aumentar os fundos da UE pressupõe antecipar-se ao co-financiamento por parte dos 
Estados-Membros; chama a atenção para o facto de que tal redução não deverá dar lugar a 
uma redução do co-financiamento no âmbito dos actuais programas operacionais;

6. Insta o Conselho e a Comissão a aumentarem o orçamento a favor dos jovens agricultores, 
uma vez que este grupo está a enfrentar desafios enormes (por exemplo, a luta contra as 
alterações climáticas e a manutenção da produção alimentar na Europa) e tem vindo a 
reduzir-se ao longo dos últimos anos, por exemplo, reforçando os meios de formação, as 
redes de formação profissional e os programas de intercâmbio para jovens agricultores, ou 
através do reforço de instrumentos políticos para os jovens agricultores no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Regional.
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