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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Da perspetiva da política de desenvolvimento, poderia sugerir-se uma PAC inteiramente 
diferente da apresentada nas propostas de reforma da Comissão. Não obstante, toda uma série 
de incoerências bem conhecidas foi tratada no contexto de anteriores reformas da PAC, 
tendência esta a que foi dada continuidade pelas atuais propostas da Comissão. O apoio às 
explorações agrícolas foi amplamente dissociado e o papel dos mecanismos de intervenção no 
mercado e das restituições à exportação significativamente reduzido.

Uma das mais importantes inovações da mais recente proposta de reforma é a obrigatoriedade 
da componente «ecologização» dos pagamentos diretos, mediante o apoio às medidas 
ambientais em toda a UE, conferindo prioridade aos objetivos climáticos e ambientais. Tal 
não criará uma situação concorrencial com os agricultores dos países em desenvolvimento. 
Além disso, as medidas ambientais obrigatórias contribuirão para atenuar as alterações 
climáticas, o que tem sérias repercussões em muitos países em desenvolvimento.  Embora 
possa ser necessário melhorar aspetos de pormenor, o relator apoia determinadamente a 
componente “ecologização” da proposta da Comissão. 

Porém, apesar das tendências positivas, continuam a subsistir problemas reais que devem ser 
abordados do ponto de vista da política de desenvolvimento. A PAC reformada continua a ter 
efeitos externos não suficientemente refletidos nas propostas da Comissão. Por conseguinte, 
cumpre avaliar os regulamentos PAC à luz da obrigação prevista no Tratado de assegurar a 
coerência das políticas numa perspetiva de desenvolvimento (Artigo 208.º do TFUE). 

Embora a PAC não tenha repercussões em todos os países em desenvolvimento, está provado 
que, em determinados casos concretos, as medidas PAC podem conduzir a vagas de 
importações nos países em desenvolvimento que ameaçam a subsistência dos agricultores 
locais e comprometem as políticas agrícolas adotadas pelos países em desenvolvimento no 
intuito de promover a sua segurança alimentar de longo prazo. Além disso, à luz de uma 
melhor compreensão da coerência das políticas numa perspetiva de desenvolvimento, para 
além do "não prejudicar", alguns elementos do "segundo pilar" poderiam ajudar a criar 
sinergias e a reforçar a cooperação entre os agricultores na Europa e no mundo em 
desenvolvimento. 

Assim sendo, as alterações propostas pelo relator assentam nos seguintes critérios:

● A PAC deve ser inserida no quadro mais amplo da coerência das políticas da UE numa 
perspetiva de desenvolvimento e o seu impacto externo deve ser acompanhado 
estreitamente, envolvendo os governos e atores relevantes dos países parceiros.

● As subvenções à exportação devem ser totalmente suprimidas de forma progressiva. 
Entretanto, não devem ser concedidas restituições à exportação, se tal comportar um risco 
de prejuízo grave para os produtores locais nos países em desenvolvimento. Em geral, as 
medidas de rede de segurança, como as compras de intervenção, podem conduzir a uma 
substituição dos custos de ajustamento para os produtores de países terceiros. 
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● A política e a dependência da UE das importações de proteaginosas têm impactos 
ambientais e sociais negativos nos países exportadores em desenvolvimento. A promoção 
do cultivo de leguminosas na Europa poderia igualmente atenuar as alterações climáticas e 
contribuir positivamente para a diversidade a fertilidade dos solos. 

● Como já proposto pela Comissão do Desenvolvimento em 2011, os pagamentos directos 
devem ser dissociados da produção, "de forma a criar condições de concorrência 
equitativas entre os produtos agrícolas da UE e os dos países em desenvolvimento e a 
estimular o comércio equitativo e o crescimento sustentável".

O relator está ciente de que estas alterações não serão, por si só, suficientes para enfrentar o 
desafio global da segurança alimentar e as preocupações dos países em desenvolvimento no 
que respeita ao funcionamento dos mercados agrícolas. Outras políticas, nomeadamente a 
política comercial da UE, mas também a política energética ou a política de segurança 
alimentar, afetam fundamentalmente o mundo em desenvolvimento, mas estes desafios não 
podem ser superados no contexto desta proposta de reforma.

Outra questão que não deve ser tratada no contexto do presente regulamento é a proposta 
relativa a um mecanismo de apresentação de queixa para os países em desenvolvimento, em 
caso de violação dos objetivos de desenvolvimento da EU consagrados no artigo 208.º do 
TFUE. O relator propõe que se dê resposta a este desafio no contexto mais vasto do 
desenvolvimento, por exemplo no âmbito do relatório do Parlamento sobre a coerência das 
políticas da UE numa perspetiva de desenvolvimento para 2012.

A política de desenvolvimento e o diálogo sobre políticas têm de ser utilizados de forma 
específica, a fim de permitir aos países em desenvolvimento beneficiarem do comércio 
agrícola internacional e aplicarem, à semelhança da União, instrumentos modernos de gestão 
dos mercados. Medidas com efeito positivo num país em desenvolvimento podem ter efeitos 
adversos num outro. Esta a razão por que o relator procurou tomar uma abordagem assente 
em princípios, não tanto na micro-gestão dos mercados.

O principal desafio que se coloca no que diz respeito a assegurar a coerência das políticas 
numa perspetiva de desenvolvimento é quando há conflito de interesses entre os países em 
desenvolvimento e a Europa. A perspetiva a longo prazo é que estes interesses possam ser 
ajustados e facilitada a criação de situações em que todos ganham. Assim, o objetivo das 
propostas do relator não é comprometer os legítimos objetivos da PAC, mas fazer 
ajustamentos seletivos onde seja considerado necessário da perspetiva da política de 
desenvolvimento.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A reforma deve assegurar que, em 
conformidade com o artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento, 
incluindo os objetivos aprovados no 
âmbito das Nações Unidas e das demais 
organizações internacionais competentes, 
sejam tidos em conta pela PAC. As 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento não devem comprometer a 
capacidade de produção alimentar e a 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento e, 
nomeadamente, dos países menos 
desenvolvidos (PMD), e devem contribuir 
para o respeito dos compromissos 
assumidos em matéria de atenuação das 
alterações climáticas.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 208.º do TFUE, na execução das políticas suscetíveis de 
afetar os países em desenvolvimento, a União tem em conta os objetivos da cooperação para 
o desenvolvimento. Facilitar o desenvolvimento agrícola dos países em desenvolvimento e 
promover a segurança alimentar global são objetivos fundamentais da cooperação para o 
desenvolvimento prosseguida pela UE. A política agrícola da UE tem efeitos externos, que 
influenciam, nomeadamente, o comércio agrícola. O princípio da coerência das políticas 
numa perspetiva de desenvolvimento requer que eventuais repercussões nos mercados 
agrícolas e nos produtores locais dos países em desenvolvimento sejam monitorizadas e, 
sempre que possível, evitadas.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(68-A) Em conformidade com o princípio 
da coerência das políticas da UE numa 
perspetiva de desenvolvimento, a 
implementação da PAC deve ser sujeita a 
uma regular monitorização e avaliação no 
que respeita ao seu impacto na 
capacidade de produção alimentar e na 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente dos PMD.

Or. en

Justificação

O considerando deve reflectir o novo artigo proposto sobre as avaliações de impacto 
periódicas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 110-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-A
Avaliação dos impactos nos países em 
desenvolvimento
1. Em conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, o impacto da PAC na capacidade 
de produção alimentar e na segurança 
alimentar a longo prazo dos países em 
desenvolvimento será objeto de avaliações 
periódicas e independentes o regular, 
votando particular atenção aos impactos 
nos pequenos produtores locais. A 
avaliação assentará igualmente nos dados 
probatórios apresentados pelos governos, 
pelas organizações de agricultores, pelas 
organizações da sociedade civil e outros 
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atores nos países em desenvolvimento que 
são parceiros comerciais da UE. 
2. A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o âmbito e procedimento a 
seguir para a avaliação de impacto, tendo 
em conta as iniciativas internacionais 
relevantes, nomeadamente as iniciativas 
do Relator Especial das Nações Unidas 
para o Direito à Alimentação e do Comité 
da Segurança Alimentar da FAO. Esses 
atos de execução são adotados segundo o 
processo de exame a que se refere o 
artigo 112.º, n.º 3.
3. A Comissão transmite ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu um relatório anula 
sobre os resultados da avaliação, os dados 
probatórios recebidos e a resposta política 
da UE.

Or. en

Justificação

O impacto dos diferentes instrumentos PAC sobre o desenvolvimento agrícola nos países em 
desenvolvimento depende de fatores como os preços mundiais de Mercado, os sistemas 
comerciais, as capacidades de produção e as opções de política nos países parceiros. Como 
reconhecido pela avaliação de impacto das propostas de reforma da PAC, da Comissão, o s 
impactos devem ser avaliados caso a caso. É, por conseguinte, necessário levar a efeito 
avaliações periódicas, o que incluiria mecanismos de receção de dados probatórios 
provenientes dos países parceiros, bem como tomada em consideração da evolução 
internacional nesta área. 


