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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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. Solicita que a PAC após 2013 tente alcançar objectivos alimentares que encorajem novas 
formas de produção agrícola sustentável, que poupem energia, reduzam o uso de produtos 
químicos e explorem o potencial dos ecossistemas de forma mais eficaz; salienta que a 
PAC deve ser capaz de responder a desafios ambientais, tais como a alteração climática, o 
esgotamento de recursos, a poluição das águas e a erosão dos solos, entre outros;

2. Salienta que a PAC abrange os agricultores e o público em geral, ambos contribuintes e 
consumidores, uma vez que os últimos beneficiam de alimentos seguros, um ambiente 
saudável, boa saúde e perspectivas de emprego;

3. Solicita que o financiamento da PAC se baseie num modelo que inclua pagamentos 
associados a desvantagens naturais e pagamentos destinados ao sistema de "pontos 
verdes" ou pagamentos a favor das regiões sensíveis;

4. Solicita o reforço do conceito de financiamento de ambos os pilares sujeito ao 
cumprimento de uma série de critérios em matéria de ambiente e de biodiversidade, para 
que os alimentos de alta qualidade possam ser produzidos através de práticas sustentáveis; 
salienta que o financiamento suficiente é a única garantia de êxito de medidas 
agro-ambientais específicas;

5. Frisa que uma ecologização obrigatória que respeite os ecossistemas não beneficiará 
apenas o ambiente, como também garantirá um futuro sustentável para a agricultura da 
UE;

6. Acolhe favoravelmente a opção 2 da política da Comissão, que abrangeria os desafios 
económicos, ambientais e sociais da UE e reforçaria a contribuição da agricultura e das 
zonas rurais para o objectivo da «Europa 2020» de crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo;

7. Entende que, nos termos da PAC revista, devem ser considerados os novos instrumentos 
de "crédito de carbono", uma vez que a agricultura tem um enorme potencial para 
combater as alterações climáticas;

8. Lamenta que os objectivos da UE no que respeita à biodiversidade ainda não tenham sido 
alcançados e espera que a PAC seja um catalisador de esforços para atingir esses 
objectivos;

9. Salienta que a maioria dos europeus se opõe ao uso de OGM na agricultura e nos 
alimentos; solicita, assim, à Comissão que analise a possibilidade de negar fundos a 
empresas agrícolas que utilizem OGM;

10.  Encoraja à realização de um maior número de projectos financiados pela UE em que 
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agricultores e investigadores possam trabalhar em conjunto para encontrar formas 
inovadoras de cultivar a terra de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental.


