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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. Considera que a Europa e as suas regiões necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que reforce a competitividade no mercado internacional, 
que seja mais orientada para o mercado e que tome em consideração os bens públicos, 
incluindo a segurança alimentar, a conservação da biodiversidade, uma política saudável 
de gestão dos recursos hídricos e das florestas, e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente ao reforço da coesão;

2. Sublinha que o regime de pagamentos directos deve ser mantido para continuar a garantir 
a competitividade, a estabilidade económica, rendimentos agrícolas adequados e o 
desenvolvimento sustentável do sector agrícola da UE, bem como a segurança alimentar e 
a segurança ambiental na UE, e assim assegurar a execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia “Europa 2020”; considera que, a este respeito, 
importa elaborar critérios objectivos e transparentes para garantir a concessão de um nível 
adequado de apoio directo na UE e abandonar os critérios actualmente utilizados para 
atribuir financiamento no âmbito do regime de pagamentos directos;

3. Considera que a PAC deve ter mais em conta o potencial, os problemas e as necessidades 
das pequenas empresas familiares; salienta a necessidade de diversificar os rendimentos 
dessas empresas, de desenvolver competências empresariais e de criar novos postos de 
trabalho nas zonas rurais;

4. Nota que o potencial das regiões e das zonas rurais não se resume aos recursos naturais 
que lhes permitem desempenhar um papel não só social e económico, uma vez que essas 
zonas são, antes de mais, um local de produção dos alimentos necessários para garantir a 
segurança alimentar e que fornecem matérias-primas fundamentais à indústria e à geração 
das energias renováveis, mas que também constitui uma fonte de vantagens ambientais, 
ecológicas, paisagísticas, turísticas e intangíveis, incluindo tradições e costumes como o 
património gastronómico concretizado em produtos regionais;

5. Adverte que as regras actualmente em vigor relativas à atribuição de financiamento ao 
abrigo do segundo pilar foram acordadas com base no critério de coesão, ou seja as 
disparidades de desenvolvimento agrícola e rural entre Estados-Membros e regiões; 
entende que, atendendo à persistência dessas disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do segundo pilar, de modo a incluir os objectivos 
da Estratégia “Europa 2020”; afirma que tal requer coordenação e repartição adequadas de 
competências entre a PAC e a política de coesão. 


