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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A organização comum dos mercados no âmbito da PAC é uma componente essencial e 
constitui uma grande prioridade da atual reforma. A reforma procura definir o caminho a 
seguir para cada uma das organizações de mercado da PAC, nomeadamente as do açúcar, do 
vinho e do azeite. As propostas visam abranger todos os setores da PAC e garantir o respeito 
dos interesses financeiros da União.  

Com o passar dos anos, a PAC foi-se tornando cada vez mais complexa, pelo que uma das 
vertentes da futura reforma deve consistir numa melhoria da regulamentação e numa 
significativa redução da burocracia para os agricultores. Há que eliminar todos os encargos e 
custos administrativos excessivos e não justificados para as autoridades nacionais, em 
particular à luz da consolidação orçamental praticada pelos Estados-Membros e da escassez 
de recursos. As despesas devem visar objetivos específicos para garantir a boa gestão dos 
fundos europeus, tendo em vista o fornecimento de bens públicos de primeira necessidade 
através de uma PAC multifuncional.

A proposta da Comissão visa a definição de uma política setorial, abordando, para o efeito, 
cada setor individualmente. Além disso, as propostas fazem referência às intervenções nos 
mercados e à armazenagem privada, bem como ao recurso às restituições à exportação. São 
igualmente referidas as questões das organizações e agrupamentos de produtores, em 
particular no setor dos frutos e produtos hortícolas, dos programas de promoção e das práticas 
em matéria de rotulagem. São propostas diversas orientações políticas aos setores, a fim de 
responder aos futuros desafios das zonas rurais e cumprir os objetivos da PAC. A reforma 
deve ter igualmente em conta as novas normas em matéria de comercialização e produção e as 
relativas ao pacote "qualidade" (por exemplo, as quotas leiteiras), a fim de fornecer um 
quadro eficaz e um sistema apto a evitar a forte volatilidade dos preços.

É essencial velar por que a concessão de financiamento seja conforme com as exigências de 
interesse geral.  

O presente relatório foi preparado com base nos montantes financeiros globais previstos pela 
Comissão para a PAC durante o próximo quadro financeiro plurianual. Quaisquer alterações 
fundamentais a esta proposta implicariam a revisão do conteúdo do presente parecer.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica;

(e) Medidas ambientais e métodos de 
produção respeitadores do ambiente, 
incluindo a agricultura biológica e a 
produção integrada;

Justificação

A “produção integrada”como método de produção que integra o máximo de recursos e 
mecanismos naturais é uma prática que assegura uma agricultura sustentável a longo prazo. 
Por esse motivo, e porque constitui um método que pode ser aplicado à quase totalidade das 
culturas, deve considerar-se como uma prática ambiental aceite pela União nas produções 
agrícolas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União é igual 
ao montante das contribuições financeiras 
referidas no artigo 30.º, n.º 1, alínea a), 
efetivamente pagas e é limitada a 50 % do 
montante real das despesas.

1. A assistência financeira da União é igual 
ao montante das contribuições financeiras 
referidas no artigo 30.º, n.º 1, alínea a), 
efetivamente pagas e é limitada a 60 % do 
montante real das despesas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, essa percentagem pode ser 
aumentada para 4,6 % do valor da 
produção comercializada desde que o 
montante que ultrapasse 4,1 % do valor da 
produção comercializada seja utilizado 
exclusivamente para medidas de prevenção 
e gestão de crises. 

Todavia, essa percentagem pode ser 
aumentada para 5 % do valor da produção 
comercializada desde que o montante que 
ultrapasse 4,1 % do valor da produção 
comercializada seja utilizado 
exclusivamente para medidas de prevenção 
e gestão de crises. 
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As referidas normas aplicam-se também 
com a mesma intensidade e rigor aos 
produtos procedentes de países terceiros.

Justificação

Através da aplicação do princípio da reciprocidade dever-se-ia garantir que todas as 
produções destinadas a um mesmo mercado cumpram as mesmas obrigações.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 133 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e dentro dos 
limites decorrentes dos acordos celebrados 
nos termos do artigo 218.° do Tratado, a 
diferença entre essas cotações ou preços e 
os preços praticados na União pode ser 
coberta por restituições à exportação, no 
que se refere:

1. As restituições à exportação a que se 
refere o presente capítulo serão utilizadas 
unicamente no âmbito do artigo 154.º. Na 
medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial e dentro dos 
limites decorrentes dos acordos celebrados 
nos termos do artigo 218.° do Tratado, a 
diferença entre essas cotações ou preços e 
os preços praticados na União pode ser 
coberta por restituições à exportação, no 
que se refere:

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra ameaças de
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º a fim de tomar as 
medidas necessárias para o setor em causa, 
no respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado.

Atendendo à necessidade de reagir efetiva 
e eficientemente contra perturbações do 
mercado causadas por subidas ou descidas 
significativas dos preços nos mercados 
interno ou externo, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
tomar as medidas necessárias para o setor 
em causa, no respeito de quaisquer 
obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, nos casos de ameaças de
perturbação do mercado referidas no 
primeiro parágrafo, motivos imperativos de 
urgência o exijam, o procedimento previsto 
no artigo 161.º do presente regulamento é 
aplicável aos atos delegados adotados em 
conformidade com o presente número.

Sempre que, nos casos de perturbação do 
mercado referidas no primeiro parágrafo, 
motivos imperativos de urgência o exijam, 
o procedimento previsto no artigo 161.º do 
presente regulamento é aplicável aos atos 
delegados adotados em conformidade com 
o presente número.
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