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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 cuidadosamente 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 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 o 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 diretos
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".

A política de desenvolvimento o diálogo sobre políticas tem 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 o faz, instrumentos modernos de 
gestão dos mercados. O relator está ciente de que não é simplesmente possível acometer 
alguns dos desafios no contexto do regulamento em apreço, sendo este, por exemplo, o caso 
da questão do reforço das cadeias de abastecimento UE-ACP e das cadeias de abastecimento 
nos próprios países ACP. Atendendo a que os sistemas de produção nos países em 
desenvolvimento se desenvolveram paralelamente ao sistema da UE, estão intimamente 
associados e qualquer esforço no sentido de reforçar a cadeia de abastecimento da EU 
malograr-se-á se esta interconectividade não for suficientemente tida em conta e apenas as 
cadeias de abastecimento internas da UE forem melhoradas. Por exemplo, cumpre encorajar a 
utilização de sistemas modernos de gestão do mercado nos países em desenvolvimento, 
nomeadamente nos países menos desenvolvidos( PMD), como uma maior transparência, 
criação de capacidades, tempestivo intercâmbio de informações sobre as normas, 
regulamentação ou apoio técnico no que respeita à negociação de contratos.  

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 94

Texto da Comissão Alteração

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e restituições à exportação e, 
em princípio, estabilizar o mercado da 
União. O regime comercial deve basear-se 
nos compromissos assumidos no quadro 
das negociações comerciais multilaterais 
do Uruguay Round e em acordos bilaterais.

(94) Um mercado único implica um regime 
comercial nas fronteiras externas da União. 
Esse regime comercial deve incluir direitos 
de importação e continuar a incluir, por 
um período limitado, restituições à 
exportação e, em princípio, estabilizar o 
mercado da União. O regime comercial 
deve basear-se nos compromissos 
assumidos no quadro das negociações 
comerciais multilaterais do Uruguay 
Round e em acordos bilaterais e ter em 
conta os objetivos de desenvolvimento da 
União e os compromissos assumidos para 
com os países em desenvolvimento.

Or. en

Justificação

O considerando deve refletir as alterações propostas às disposições relativas às restituições à 
exportação.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos abrangidos 
pelo presente regulamento. As exportações 

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos abrangidos 
pelo presente regulamento. As exportações 
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subvencionadas devem estar sujeitas a 
limites em termos de valor e de quantidade.

subvencionadas devem estar sujeitas a 
limites em termos de valor e de quantidade 
e não devem comprometer a capacidade 
de produção alimentar e a segurança 
alimentar a longo prazo dos países em 
desenvolvimento. As restituições à 
exportação devem ser progressivamente 
suprimidas até 2017. 

Or. en

Justificação

O considerando deve refletir as alterações propostas às disposições relativas às restituições à 
exportação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 109-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(109-A) A fim de assegurar a coerência 
das políticas numa perspetiva de 
desenvolvimento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado no que diz respeito aos 
critérios e procedimentos de concessão de 
restituições à exportação no contexto das 
exportações para países em 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Cf. alteração ao considerando 107.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Coerência das políticas para o 

desenvolvimento
Em conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, os objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento, incluindo os objetivos
aprovados no âmbito das Nações Unidas e 
das demais organizações internacionais 
competentes, serão tidos em conta na 
execução do presente regulamento. As 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento não comprometerão a 
capacidade de produção alimentar e a 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento e, 
nomeadamente, dos países menos 
desenvolvidos (PMD), e contribuirão 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 6

Proposta de regulamento
Artigo 66

Texto da Comissão Alteração

Disposições gerais Disposições gerais
Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 
países terceiros e o caráter especial de 
certos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
definir as condições em que os produtos 
importados são considerados como tendo 
um nível equivalente de conformidade com 
as normas de comercialização da União, 
bem como as condições que permitem 
derrogações do artigo 58.º, e determinar as 
regras relativas à aplicação das normas de 
comercialização aos produtos exportados 
da União.

Tendo em conta as especificidades do 
comércio entre a União e determinados 
países terceiros e o caráter especial de 
certos produtos agrícolas, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º a fim de 
definir as condições em que os produtos 
importados são considerados como tendo 
um nível equivalente de conformidade com 
as normas de comercialização da União, 
bem como as condições que permitem 
derrogações do artigo 58.º, e determinar as 
regras relativas à aplicação das normas de 
comercialização aos produtos exportados 
da União. Em conformidade com os 
objetivos de desenvolvimento da UE e os 
compromissos internacionais, deve ser 
votada particular atenção à eliminação de 
entraves desnecessários às exportações de 
países em desenvolvimento e à 
comunicação tempestiva de alterações de 
particular interesse para estes países.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve refletir melhor as obrigações específicas da UE nos termos do Acordo 
sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT), segundo o qual os membros velam por que a 
regulamentação técnica, as normas e os procedimentos de avaliação da conformidade não 
criem barreiras desnecessárias às exportações de países em desenvolvimento.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Disposições gerais Disposições gerais
1. Sem prejuízo dos casos em que o 
presente regulamento exige certificados de 
importação ou de exportação, a importação 
para introdução em livre prática na União 
ou a exportação da União de um ou mais 
produtos agrícolas podem ser submetidas à 
apresentação de um certificado, tendo em 
conta a necessidade de certificados para a 
gestão dos mercados em causa e, em 
especial, para vigiar o comércio dos 
produtos em questão.

1. Sem prejuízo dos casos em que o 
presente regulamento exige certificados de 
importação ou de exportação, a importação 
para introdução em livre prática na União 
ou a exportação da União de um ou mais 
produtos agrícolas podem ser submetidas à 
apresentação de um certificado, tendo em 
conta a necessidade de certificados para a 
gestão dos mercados em causa, para vigiar 
o comércio dos produtos em questão e, 
quando necessário, para monitorizar o 
comércio com os países em 
desenvolvimento e para assegurar a 
coerência com os objetivos de 
desenvolvimento da UE.

Or. en

Justificação

As licenças de exportação poderiam ser utilizadas como ferramenta de monitorização e, 
eventualmente, regulação do comércio de produtos sensíveis com países em desenvolvimento, 
para evitar efeitos adversos para os setores agrícolas emergentes nos países em 
desenvolvimento. Devem ser evitadas restrições unilaterais das exportações, recorrendo para 
o efeito, a uma estreita cooperação com o governo do país parceiro em causa.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 136 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de assegurar a coerência das 
políticas numa perspetiva de 
desenvolvimento, não devem ser 
concedidas restituições à exportação no 
caso das exportações para países em 
desenvolvimento, caso subsista o risco de 



PA\895755PT.doc 11/11 PE485.893v01-00

PT

a exportação desse produto ser prejudicial 
para os produtores locais. A Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º do 
presente regulamento, para definir as 
condições e procedimentos de concessão 
de restituições à exportação no caso de 
exportações para países em 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Numa fase transitória em que as restituições à exportação ainda podem ser utilizadas, a 
Comissão deve definir os critérios e procedimentos de concessão de restituições à exportação 
no caso de exportações para países em desenvolvimento, nomeadamente para PMD, que 
garantam que as exportações são conformes aos objetivos de desenvolvimento da UE. Em 
particular, evitar-se-á conceder restituições à exportação no caso de exportações que possam 
ser prejudiciais para os produtores locais nos países em desenvolvimento.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 165 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os artigos 133.º a 141.º aplicam-se 
até 31 de dezembro de 2017.

Or. en

Justificação

As restituições à exportação são claramente um instrumento de distorção do mercado. Não 
obstante a considerável contenção registada nos últimos anos na UE relativamente a este 
instrumento, o sua eventual utilização continua a representar um risco para os produtores 
vulneráveis nos países em desenvolvimento. O regulamento PAC deve estabelecer uma data 
clara para a total supressão des instrumento de intervenção.


