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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão Especial sobre os 
Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 
2013, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta 
de resolução que aprovar:

1. Considera que o actual debate sobre a nova política agrícola comum (PAC, que é a única 
política comunitarizada da UE) é vital, tendo em conta o papel importante da agricultura 
como sector estratégico e fonte de verdadeiro valor acrescentado na União Europeia, para 
permitir a manutenção pela UE da sua capacidade de produção no contexto das alterações 
climáticas e de uma pressão acrescida sobre os recursos naturais e com isso assegurar a 
segurança alimentar europeia e mundial;

2. Recorda que, além dos seus objectivos fundamentais, a PAC tem um papel multifuncional 
no fornecimento de bens públicos, como a protecção ambiental, a produção de alimentos 
de qualidade, a conservação da biodiversidade e normas exigentes em matéria de bem-
estar dos animais, bem como na configuração e conservação da diversidade e qualidade de 
paisagens valiosas na UE, nomeadamente em zonas desfavorecidas e regiões de 
montanha, onde a agricultura é a única actividade económica possível; assinala que a PAC 
tem também um papel importante na realização dos objectivos europeus no domínio 
energético, tem um papel essencial no tocante a evitar os desequilíbrios territoriais e no 
combate ao abandono das terras agrícolas, ao êxodo rural e ao envelhecimento da 
população rural na UE ao fornecer fundos adequados para as comunidades rurais e é uma 
condição prévia essencial para o desenvolvimento sustentável em muitas regiões da UE;

3. Assinala a importância da inovação e da sustentabilidade no contexto da agricultura 
europeia, que dá um importante contributo para a realização dos objectivos da União 
Europeia; solicita uma maior coerência política e uma melhor utilização dos instrumentos 
existentes da política de investigação e de coesão com o objectivo de aumentar o 
investimento em investigação no domínio da agricultura;

4. Lembra que a iniciativa JEREMIE constitui um grande êxito que permitiu conceder mais 
de seis mil milhões de euros às PME e propõe a criação de um mecanismo financeiro 
similar, que poderá ser denominado JERICHO ("Joint European Rural Investment 
CHOice"), para os programas de desenvolvimento rural no âmbito do próximo período de 
programação;

5. Observa que a União Europeia necessitará igualmente de uma agricultura eficaz após 
2013; defende a ideia de que a soberania alimentar continua a ser um objectivo 
fundamental da União Europeia;

6. Lembra que nas próximas décadas a União Europeia e o resto do mundo serão chamados a 
enfrentar novos desafios, como a segurança alimentar e a escassez de energia e de água;
considera que a agricultura pode contribuir para atenuar os eventuais efeitos negativos 
destes problemas;

7. Observa que esta é a primeira reforma da PAC numa União Europeia com 27 Estados-
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Membros e que é importante, a fim de assegurar a segurança alimentar europeia e 
mundial, incentivar a continuação de todos os tipos de agricultura tornando possível a sua 
prática, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento nos vários países e 
territórios europeus e impedindo ao mesmo tempo qualquer tentativa de renacionalizar 
aquela que é uma política comum; salienta que a nova PAC deve assegurar uma repartição 
razoável de recursos entre os Estados-Membros;

8. Insiste na necessidade de pôr em prática não só um regime de apoio directo (primeiro 
pilar) que permita à agricultura estender-se a todas as regiões na Europa e assegurar meios 
de subsistência razoáveis aos agricultores, mas também programas tendentes a promover 
as zonas rurais (segundo pilar), nomeadamente no plano agrícola; é favorável a uma 
redução das despesas administrativas (principalmente da condicionalidade), bem como a 
uma simplificação dos processos, de modo a que os agricultores possam concentrar-se nas 
suas principais tarefas e beneficiar da maior segurança de planeamento possível;

9. Observa que a quota-parte da PAC no orçamento da UE tem descido constantemente, 
passando de cerca de 75% do orçamento total da UE em 1985 para 39,3% em 2013 –
valor este que representa menos de 0,45% do PIB total da UE, apesar do facto de a 
política agrícola dar um contributo essencial para a segurança alimentar para 500 milhões 
de europeus, assegurar 13,6 milhões de empregos, constituir a base de 5 milhões de 
empregos na indústria agro-alimentar da UE e proteger e manter directamente 47% do 
território da União Europeia;

10. Considera que, dada a grande variedade de objectivos que a política agrícola é chamada a 
cumprir no quadro da Estratégia Europa 2020 e noutros âmbitos, e a necessidade de 
alargar esses objectivos de modo a ter em conta uma série de novos desafios para a acção 
europeia, bem como de assegurar verdadeiro valor acrescentado, o orçamento atribuído à 
política agrícola da UE deve ser, pelo menos, igual ao orçamento actual;

11. Lembra que a recente crise económica teve um efeito negativo importante sobre a 
agricultura;

12. Sublinha que os produtores europeus são obrigados a respeitar as estritas normas da União 
Europeia, sobretudo em matéria de qualidade dos produtos, de segurança dos alimentos, 
de ambiente, de legislação social e de bem-estar dos animais; considera que na ausência 
de recursos orçamentais adequados para a PAC os produtores europeus deixarão de ter 
condições para assegurar a observância destas normas;

13. Realça que a União Europeia tem registado um aumento constante do défice comercial no 
que respeita aos produtos agrícolas e perdeu uma quota de mercado importante nos 
últimos dez anos; sublinha que a economia europeia se vê confrontada com uma forte 
dependência das importações em domínios como o das matérias-primas ricas em proteínas 
vegetais;

14. Considera que a duração do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) deve ser escolhida de 
modo a que a execução dos orçamentos seja adequada e eficaz, e permitir realizar os 
objectivos de uma Europa forte; considera também que é necessário um elevado nível de 
flexibilidade, tendo em conta os novos desafios que a PAC já está a enfrentar;
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15. Pensa, à luz da experiência adquirida, que períodos de programação curtos podem ter 
inconvenientes tanto para as despesas como para a realização dos objectivos e, por 
conseguinte, propõe um período de, pelo menos, sete anos, a fim de evitar a repetição dos 
problemas e erros que surgiram recentemente, proporcionando um quadro estável, 
favorável ao investimento no domínio da agricultura;

16. Solicita que o QFP e a actual estrutura do orçamento, assim como a actual estrutura de 
dois pilares do orçamento agrícola, sejam mantidos para garantir uma rubrica única para a 
agricultura e o desenvolvimento rural;

17. Recomenda que, como princípio para o futuro, o nível de co-financiamento da União 
Europeia reflicta o valor acrescentado europeu dos diferentes investimentos realizados no 
âmbito dos programas de desenvolvimento rural.
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