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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que o nosso património natural constitui um importante capital ecológico que é 
fundamental para o bem-estar da população; considera que todos os Estados-Membros da 
União Europeia devem cooperar e coordenar os seus esforços para assegurar uma melhor 
utilização dos recursos naturais e para evitar perdas líquidas na biodiversidade e nos 
serviços ecossistémicos tanto das zonas rurais como das zonas urbanizadas; 

2. Saúda a nova estratégia da União Europeia no domínio da biodiversidade, mas critica as 
propostas da Comissão relativas ao estabelecimento da nova componente dos pagamentos 
para o ambiente contidas no projeto de reforma da PAC no horizonte 2020; considera que 
as propostas da Comissão contribuirão para aumentar os encargos administrativos e que 
são contrárias ao objetivo da simplificação da PAC;

3. Considera que, antes de tornar a PAC mais verde, é necessário considerar o impacto 
destas ações em termos de competitividade da agricultura da UE no mercado mundial;

4. Regista as propostas da Comissão relativas à reforma da PAC que incluem, tanto no 
âmbito do primeiro pilar como no do segundo pilar, medidas claras tendentes à 
conservação e à melhoria da biodiversidade; realça, neste contexto, o papel especial da 
agricultura e o seu contributo essencial para a preservação da diversidade de espécies e de 
biótopos e para o êxito da estratégia europeia para a biodiversidade com base nas boas 
práticas agrícolas, incluindo a utilização sustentável dos recursos hídricos;

5. Realça a necessidade de passar de uma lógica de meios para uma lógica de resultados, de 
modo a poder avaliar a eficácia das medidas implementadas;

6. Está convencido de que a chamada «ecologização» da PAC deva ser implementada de 
uma forma eficaz e não burocrática e sem qualquer discriminação contra as medidas 
agroambientais já existentes; apela a que, na perspetiva da necessária redução dos custos 
administrativos, todos os pagamentos da PAC também estejam sujeitos às regras de 
condicionalidade a serem estabelecidas após 2014, implementadas e controladas de uma 
forma transparente e simples;

7. Considera que é possível obter melhores resultados em termos ambientais a nível da UE 
no quadro da PAC sem aumentar os encargos administrativos, principalmente através de 
uma implementação mais eficaz da ecocondicionalidade (entre outros, a harmonização das 
normas relativas à manutenção das terras em boas condições agrícolas e ambientais 
(BCAA) e o modo de implementação das diretivas nos Estados-Membros), da realização 
de programas agroambientais e do apoio às zonas da rede Natura 2000 no âmbito de um 
segundo pilar da PAC reforçado em termos financeiros;

8. Recorda o papel determinante da PAC na garantia da segurança do fornecimento de 
alimentos de elevada qualidade e a preços acessíveis para os consumidores; assinala, neste 
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contexto, que a proposta da Comissão favorável à manutenção obrigatória de zonas 
ecologicamente sensíveis em 7 % das superfícies agrícolas não é considerada uma opção 
judiciosa e prática, especialmente quando essas zonas já não estão disponíveis para a 
produção de alimentos nas regiões de produção;

9. Recorda a importância da manutenção de uma atividade agrícola e florestal sólida e 
economicamente competitiva para assegurar a preservação das paisagens e da 
biodiversidade na Europa; sublinha o facto de a subutilização e o abandono dos terrenos 
agrícolas poderem ter consequências desastrosas para o ambiente natural; exorta, neste 
contexto, a que o orçamento da PAC após 2013 seja, pelo menos, mantido no nível atual, 
a fim de garantir a vitalidade das zonas rurais e a perenidade das práticas agrícolas na 
Europa;;

10. Apela à Comissão que, no contexto da nova reforma da PAC, reforce ainda mais o seu 
apoio aos setores agrícolas que contribuem claramente para preservar a biodiversidade, 
em particular, o setor apícola; recorda que os insetos selvagens e domésticos, como a 
abelha, contribuem para 80 % da polinização das plantas de flor, que o declínio que as 
ameaça é extremamente perigoso para as nossas sociedades em que a produção agrícola, e 
consequentemente a alimentação, depende em grande parte da polinização das plantas de 
flor; considera, por conseguinte, que a apicultura deve ser objeto de particular atenção nas 
medidas que serão tomadas para a proteção da biodiversidade;

11. Salienta, consciente de que cerca de metade do território europeu é gerido por 
agricultores, que a PAC é um instrumento absolutamente crucial para a biodiversidade, 
uma vez que os agricultores europeus contribuem significativamente para a consecução 
dos objetivos europeus em matéria de biodiversidade e clima; apoia a adoção de um 
conjunto de práticas viáveis a nível das explorações centradas numa futura reorientação da 
PAC para a compensação relativa ao fornecimento de bens públicos;

12. Considera que o mercado não consegue atualmente integrar o valor económico dos 
serviços ecossistémicos e recompensar os que gerem adequadamente a terra para os 
fornecer; considera que é, por conseguinte, necessário pagar os bens públicos fornecidos 
pelo setor agrícola, a fim de assegurar a manutenção e o aumento da biodiversidade; 
considera, neste contexto, que deveria ser dada primazia às soluções inovadoras e aos 
projetos de cooperação; insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem projetos 
em que os agricultores estejam implicados como parceiros;

13. Salienta que estão já a ser implementadas, no âmbito da PAC, numerosas medidas que 
contribuem para a melhoria do ambiente e para a preservação dos recursos naturais, e que 
tais medidas permitem responder aos desafios das alterações climáticas e da manutenção 
da biodiversidade, bem como aos desafios colocados pelo esgotamento dos recursos 
hídricos e da fertilidade do solo; realça que os solos desempenham um papel essencial na 
concretização dos objetivos da UE em matéria de biodiversidade; considera que a PAC 
deveria recompensar os agricultores que fornecem serviços adicionais ligados aos 
ecossistemas e que, para além do cumprimento das obrigações inerentes ao respeito das 
normas relativas às boas condições agrícolas e ambientais, desenvolvem ações que 
promovem a biodiversidade, concedendo-lhes ajudas diretas suplementares; 

14. Considera que as medidas destinadas a promover o desenvolvimento rural devem 
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continuar a responder aos desafios ligados às alterações climáticas, à conservação da 
biodiversidade, à segurança alimentar e à gestão sustentável dos recursos naturais, 
contribuindo simultaneamente para a promoção de uma coesão territorial equilibrada e do 
emprego; apela, portanto, a um reforço do segundo pilar e a que a vertente ambiental deste 
pilar, bem como a eficácia das medidas agroambientais, sejam fortemente melhoradas, 
nomeadamente através das despesas mínimas obrigatórias dos fundos agrícolas para as 
medidas agroambientais;

15. Realça que só uma agricultura eficaz, sustentável, abrangente e produtiva está em 
condições de fornecer, na forma de bens públicos, o conjunto das prestações 
suplementares exigidas pela sociedade; preconiza, por conseguinte, uma abordagem 
equilibrada que contemple tanto a introdução de novas medidas no domínio do ambiente 
como o papel determinante da PAC na garantia de uma produção eficiente;

16. Salienta a necessidade de uma melhor cooperação a nível europeu no domínio da 
investigação científica e da investigação aplicada sobre a diversidade dos recursos 
genéticos animais e vegetais a fim de assegurar a sua conservação, melhorar a sua 
capacidade de adaptação às alterações climáticas e de promover uma utilização adequada 
nos programas de melhoria genética para fins de produção;

17. Realça a necessidade de apoiar as práticas agrícolas ecológicas, incluindo a utilização de 
sementes tradicionais e de variedades de plantas locais, para preservar a biodiversidade; 
assinala que a diversidade de espécies e de biótopos, atualmente considerada uma riqueza 
a proteger, emana das práticas de exploração agrícola e florestal na Europa, que devem, 
por conseguinte, ser prosseguidas na perspetiva de uma estratégia de exploração 
sustentável; salienta, neste contexto, que os diversos fatores, como o clima, o solo e a 
disponibilidade de recursos hídricos, se manifestam sobretudo a nível local e regional e 
que, consequentemente, é necessário ter em conta as condições regionais e encontrar 
possibilidades de exploração diferenciadas e adaptadas;

18. Recomenda o alargamento da governação à mobilização de cidadãos, mas também às 
organizações sem fins lucrativos e aos operadores económicos, pondo a tónica, no caso 
destes últimos, na integração da biodiversidade nas estratégias empresariais; sublinha a 
necessidade de organizar campanhas de informação e sensibilização sobre o tema da 
biodiversidade destinadas a todos os níveis etários e a todas as categorias sociais, sendo
sempre conferida prioridade à sensibilização das crianças e dos adolescentes no quadro 
escolar; considera que os programas de ensino e de formação profissional, 
designadamente no setor da agricultura, da silvicultura e nos setores conexos, devem 
centrar-se mais na proteção da biodiversidade; considera que os agricultores têm um papel 
fundamental na conservação da biodiversidade, e que devem, por isso, ser encorajados e 
motivados a participar ativamente nos programas levados a cabo neste domínio;

19. Chama a atenção da Comissão Europeia para as consequências de certas políticas de apoio 
à biodiversidade na atividade agrícola, nomeadamente o impacto dos grandes predadores 
(em particular o urso e o lobo) na economia agrícola, nas condições de trabalho e na 
psicologia dos agricultores.



PE480.548v02-00 6/6 AD\893871PT.doc

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 28.2.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

32
5
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel 
Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, 
Robert Dušek, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, 
Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter 
Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, 
Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James 
Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit 
Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław 
Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc 
Tarabella

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Luís Paulo Alves, Margrete Auken, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Marian Harkin, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Anthea McIntyre, Milan 
Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

Rosa Estaràs Ferragut


