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SUGESTÕES

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

1. Regista a preocupação generalizada com os impactos negativos, mas acumulados, embora 
decrescentes, da PAC nos países em desenvolvimento; lamenta que a Comunicação da 
Comissão sobre a PAC no horizonte 2020 não mencione esses impactos; solicita que a 
nova PAC inclua o princípio de evitar os efeitos negativos da ajuda aos países em 
desenvolvimento enquanto objectivo básico; 

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine todos os subsídios à exportação e que dissocie os 
pagamentos directos da produção, de forma a criar condições de concorrência equitativas 
entre os produtos agrícolas da UE e os dos países em desenvolvimento; insta a Comissão a 
financiar regimes transitórios para as culturas afectadas por esta dissociação, com vista a 
promover práticas agrícolas biológicas e sustentáveis;

3. Tendo em vista atenuar os impactos negativos acumulados da PAC nos países em 
desenvolvimento, exorta a UE a usar as suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas agrícolas sustentáveis e a soberania alimentar 
nos países em desenvolvimento, visto que é essencial acautelar a segurança alimentar dos 
países menos desenvolvidos e dos países em desenvolvimento importadores líquidos de 
alimentos, abolir a ocupação ilegal de terras, garantir os direitos de propriedade dos 
pequenos agricultores e dos agricultores autóctones e pôr fim aos monopólios de sementes 
e à dependência de pesticidas especializados;

4. Observa que os alimentos não são apenas mercadorias e que o acesso à alimentação é um 
Direito Humano universal;

5. Considera que, no contexto da acção destinada a combater a especulação internacional no 
domínio dos preços dos produtos agrícolas de base, a nova PAC deve criar mecanismos e 
normas apropriados para regulamentar o comércio derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o exemplo, criando no seu território mercados 
agrícolas locais baseados em leilões e sistemas de distribuição local que aumentem o 
poder de negociação dos pequenos agricultores na cadeia alimentar;

6. Solicita uma mudança radical no texto de negociação do acordo UE-Mercosul, em 
resposta à avaliação de impacto da Comissão que alerta para um aumento generalizado da 
exploração clandestina das florestas e da exploração industrial ilegal, em detrimento das 
comunidades rurais e do ambiente, e para a perda de milhões de empregos rurais na 
Europa, prejudicando a eficácia da PAC.


