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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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. Assinala que a Europa necessita de um sector agrícola mais forte e competitivo, a fim de 
assegurar aos consumidores europeus a qualidade e a segurança dos produtos alimentares, 
assim como para responder aos desafios futuros em matéria de criação de postos de 
trabalho, de crescimento económico e de preservação do meio ambiente; 

2. Reconhece o papel desempenhado pelo sector agrícola na oferta de bens públicos 
ambientais; considera, além disso, que a agricultura possui um potencial significativo por 
explorar enquanto fornecedora de energia ecológica; considera ainda que a reforma da 
PAC deve ser concebida de modo a libertar todo o potencial da agricultura enquanto 
fornecedora de bens públicos ambientais e de energia ecológica;

3. Considera que, ao abrigo do segundo pilar, é necessário investir na inovação e no 
desenvolvimento de novas soluções e modos de produção, a fim de criar incentivos para os 
agricultores para que se comprometam na produção de energia;

4. Sugere que os agricultores devem ter direito à componente ecológica caso produzam três 
bens públicos ambientais que constem da lista dos 10 bens públicos ambientais pertinentes 
em todos os Estados-Membros;

5. Sublinha que a implementação da componente ecológica deve ser obrigatória para os 
Estados-Membros, mas uma opção "opt-in" para os agricultores; assinala que a inclusão da 
componente ecológica no primeiro pilar, fazendo, por conseguinte, parte dos pagamentos 
directos, permitirá associá-la a iniciativas ecológicas e ambientais e proporcionar aos 
agricultores um incentivo económico real tendo em vista modos de produção mais 
ecológicos;

6. Sublinha, além disso, que a componente ecológica não deve implicar um acréscimo de 
burocracia para os agricultores europeus, considera portanto que é necessário contar com 
um sistema simples e lógico, pelo que se deve incluir uma vertente de acompanhamento da 
aplicação da componente ecológica nos actuais mecanismos de controlo;

7. Sublinha que a componente ecológica deve ter em conta os diferentes pontos de partida dos 
Estados-Membros, de modo a assegurar a todos os agricultores igualdade de oportunidades 
na obtenção dessa mesma componente, o que significa que se permitirá ter em conta 
elementos ecológicos já integrados;

8. Sublinha que as iniciativas ambientais do primeiro pilar devem ter um carácter europeu e 
complementar as medidas ambientais do segundo pilar, que se centra nas prioridades e 
especificidades nacionais, regionais e locais; considera que a componente ecológica deve 
fazer parte dos pagamentos directos do primeiro pilar, a fim de assegurar incentivos aos 
compromissos ambientais dos agricultores e uma aplicação equitativa da mesma nos 
diferentes Estados-Membros. 


