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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Lamenta que, dado o limite superior imposto para a categoria 2 pelo quadro financeiro 
plurianual (QFP) para o período 2014 - 2020, as principais categorias de despesas da 
política agrícola comum (PAC) devam, na prática, ser objeto de cortes em 2016, 
nomeadamente no que se refere aos pagamentos diretos e às medidas de mercado;

2. Toma nota, neste contexto, dos 63,1 mil milhões de euros em autorizações (-0,1% em 
comparação com 2015, com o impacto da reprogramação neutralizado) e 55,9 mil milhões 
de euros em pagamentos (-0,2%) propostos no projeto de orçamento (PO) de 2016 para a 
categoria 2;

3. Observa que o PO deixa uma margem de 1,2 mil milhões de euros aquém do limite 
máximo de autorizações e uma margem de 1,1 mil milhões de euros aquém do sublimite 
máximo para o Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA); insiste em que a margem 
deve permanecer na categoria 2 para permitir fazer face a eventuais crises futuras no setor 
agrícola; aguarda a carta retificativa da Comissão, prevista para outubro de 2015, que 
deverá basear-se em informações atualizadas sobre o financiamento do FEAGA;

4. Sublinha que o PO 2016 é o primeiro ano completo de aplicação dos pagamentos diretos 
introduzidos pelo Regulamento (UE) n.º 1307/2013; regista, neste contexto, a redução do 
orçamento do FEAGA em 1,4 % em autorizações e dotações, devido a transferências entre 
os dois pilares da PAC;

5. Observa que, no PO 2016, os fundos destinados ao desenvolvimento rural no âmbito do 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) sofrerão um aumento de 
2,8 % em autorizações e de 6,3 % em pagamentos; salienta, contudo, que o aumento é um 
efeito lógico da programação tardia dos novos programas para o período de 2014-2020 e 
da conclusão dos programas de 2007-2013;

6. Congratula-se com as medidas destinadas a manter o controlo dos montantes autorizados 
mas não pagos e considera que as mesmas são uma condição indispensável para garantir o 
arranque bem sucedido do período de programação de 2014-2020; insta, por conseguinte, 
o Conselho e os Estados -Membros a tomarem com urgência todas as medidas necessárias 
para cobrir os pedidos de pagamento pendentes;

7. Lamenta os cortes efetuados no orçamento para a intervenção nos mercados agrícolas em 
comparação com 2015; discorda da Comissão quanto ao facto de as medidas de 
emergência relativas ao embargo da Rússia às importações provenientes da UE de 
determinados produtos agrícolas se limitarem a 2015, atendendo a que a Rússia 
manifestou a intenção de prorrogar a proibição de importação até ao início de 2016; receia 
que, consequentemente, sejam necessárias novas intervenções no mercado em 2016 para 
apoiar os agricultores da UE afetados pelo embargo;

8. Insiste na necessidade de proporcionar fundos para compensar os prejuízos económicos 
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sofridos pelos agricultores devido a crises de mercado e crises sanitárias ou fitossanitárias 
como a da Xylella fastidiosa, e reitera a necessidade de utilizar as margens disponíveis na 
categoria 2 para este efeito;

9. Lamenta a proposta de redução de 2 milhões de euros no programa de distribuição de leite 
nas escolas, de 77 milhões de euros na dotação de 2015 para 75 milhões de euros no PO 
para 2016; recorda o pedido do Parlamento no sentido de um aumento de 20 milhões de 
euros por ano para este regime; congratula-se com o ligeiro aumento no regime de 
distribuição de fruta nas escolas para 150 milhões de euros; salienta que ambos os 
programas demonstraram a sua utilidade e eficácia nos Estados-Membros e sublinha a sua 
importância, dada a crise atual e os níveis de malnutrição infantil na União;

10. Insiste em que quaisquer receitas para o orçamento da UE decorrentes da imposição 
suplementar ou quaisquer outras receitas afetadas provenientes da agricultura em 
2014/2015 devem permanecer na categoria 2;

11. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem que os recursos afetados à 
reserva para crises no setor agrícola no orçamento de 2016 que fiquem por utilizar 
permaneçam integralmente na categoria 2 para o exercício orçamental seguinte para os 
pagamentos diretos aos agricultores, tal como previsto no Regulamento (UE) n.º 
1306/2013;

12. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que acompanhem de forma atempada a 
significativa volatilidade dos preços dos produtos agrícolas, que tem um impacto negativo 
nos rendimentos dos agricultores, e reajam rápida e eficazmente quando necessário;

13. Congratula-se com o nível das dotações destinadas à apicultura, pois o Parlamento sempre 
considerou a apicultura prioritária para o futuro da agricultura e para a conservação da 
biodiversidade;

14. Salienta os objetivos do aumento da competitividade e da sustentabilidade da agricultura 
europeia e solicita o fornecimento de recursos adequados para o cumprimento destes 
objetivos.


