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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. Salienta que, no orçamento da UE, as despesas agrícolas se caracterizam por uma certa 
rigidez, devido, por um lado, à sua previsibilidade e, por outro, ao facto de ser obrigatória 
uma correspondência total entre autorizações e pagamentos no que diz respeito aos 
pagamentos directos e de os pagamentos representarem pelo menos 70% do orçamento da 
PAC, o que leva a que as eventuais variações se devam principalmente a despesas de 
mercado;

2. Rejeita as alterações do Conselho ao projecto de orçamento para 2012; considera que as 
previsões da Comissão relativas às necessidades orçamentais são mais realistas do que as 
propostas do Conselho, em particular no que se refere ao apuramento das contas dos 
exercícios anteriores; insiste, portanto, no restabelecimento dos montantes do projecto de 
orçamento para 2012, tendo particularmente em o actual contexto de grande incerteza 
económica e instabilidade do mercado, que apela à adopção de prudência no que se refere 
a grandes mudanças;

3. Manifesta a sua preocupação com os pressupostos optimistas da Comissão, segundo os 
quais a evolução dos mercados agrícolas se manterá razoavelmente estável e geralmente 
favorável, bem como com a redução persistente das necessidades em termos de despesas 
relativas ao mercado; salienta que o impacto da melhoria da situação dos mercados varia 
de sector para sector; solicita à Comissão que acompanhe atentamente a evolução dos 
mercados agrícolas e esteja preparada para reagir de forma rápida e eficaz, com os 
mecanismos necessários para fazer frente a evoluções desfavoráveis, como é o caso da 
situação actual nos sectores do azeite e da carne de suíno; salienta a necessidade de 
adaptar a lógica de intervenção e actualizar os preços limiar à luz da evolução do 
mercado; 

4. Sublinha a importância de um financiamento adequado de programas específicos, como os 
regimes de distribuição de fruta e de leite nas escolas; recorda que esses programas 
específicos, além de beneficiarem os agricultores, apoiam os grupos vulneráveis da 
sociedade e promovem uma alimentação mais saudável; consequentemente, solicita o 
restabelecimento dos montantes inscritos no projecto de orçamento para 2012 para ambos 
os programas; 

5. Salienta que os programas a favor das pessoas mais necessitadas devem ser executados à 
luz dos processos perante o Tribunal Geral, tal como foi assinalado pela Comissão, a justo 
título, no seu mapa previsional; observa que, no seu acórdão no processo T-576/08, de 13 
de Abril de 2011, o Tribunal Geral afirma que o financiamento deste programa deve 
cobrir unicamente as despesas incorridas com a retirada de géneros alimentícios das 
existências de intervenção, mas não as despesas geradas pela aquisição de alimentos no 
mercado; insiste, portanto, na necessidade urgente de uma nova base jurídica para manter 
ao mesmo nível o apoio financeiro aos programas de ajuda alimentar; 
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6. Insta à criação dos projectos-piloto propostos, em particular do projecto-piloto que visa o 
desenvolvimento de programas agrícolas e a criação de instrumentos que compensem os 
produtores que fornecem bens públicos particularmente ecológicos, bem como do 
projecto-piloto que visa a prestação de informações aos consumidores, em escolas, pontos 
de venda e outros pontos de contacto, sobre as elevadas normas em matéria de qualidade, 
segurança alimentar, ambiente e bem-estar dos animais que os agricultores europeus 
devem respeitar; solicita o prolongamento do projecto-piloto relativo a um programa de 
intercâmbio para jovens agricultores; exorta a Comissão a implementar todos os 
projectos-piloto.


