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Disposições transitórias para o apoio do FEADER e do FEAGA em 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 1-A. Aprova as suas declarações anexas à 
presente resolução;

Or. en

Para conhecimento, o teor das declarações é o seguinte:

Declaração do Parlamento Europeu sobre as disposições transitórias da 
PAC e o quadro financeiro plurianual

Fundo de reserva para crises

Desde a sua criação em 2014, a reserva para crises no setor agrícola nunca foi ativada devido 
ao mecanismo de disciplina financeira previsto no artigo 25.º do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, segundo o qual o financiamento dessa 
reserva é mobilizado, no início de cada ano, a partir do montante total dos pagamentos 
diretos. O dinheiro não utilizado é devolvido aos pagamentos diretos no final do ano. 
Consequentemente, a reserva nunca foi utilizada para evitar que os recursos não cheguem aos 
agricultores. 

Criada para ajudar os agricultores a lidar com a instabilidade dos preços ou do mercado, o 
facto de a reserva nunca ter sido ativada é testemunho das limitações da sua estrutura 
financeira e do seu funcionamento.  A crescente frequência de condições económicas, bem 
como de condições climáticas e sanitárias adversas, que resultam em perturbações 
significativas do mercado demonstra a necessidade urgente de um fundo de reserva para crises 
plenamente operacional, que pode ser ativado e disponibilizado de forma reativa e eficiente.

O Parlamento Europeu salienta que um fundo de reserva para crises integralmente financiado, 
inicialmente definido em 400 milhões de EUR para além dos orçamentos do FEAGA e do 
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FEADER, cumulativo com os fundos não utilizados transitados e adicionados ao ano seguinte 
durante todo o período de programação, funcionaria de forma mais eficaz e teria um impacto 
maior ao prestar assistência atempada em situações de crise e financiar medidas específicas 
para os setores afetados.

POSEI e ilhas do mar Egeu

Devido à sua situação geográfica, nomeadamente ao seu caráter remoto, insularidade, 
pequena dimensão, topografia e clima adverso, as regiões ultraperiféricas, tal como referidas 
no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, enfrentam problemas 
socioeconómicos específicos relacionados com o abastecimento de produtos alimentares e 
agrícolas essenciais para o consumo ou a produção agrícola. Foram estabelecidas medidas 
específicas para o setor agrícola destinadas a ultrapassar as dificuldades causadas por essa 
situação particular, tal como previsto nesse artigo, no Regulamento (UE) n.º 228/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Além disso, o regime de medidas específicas no domínio 
agrícola a favor das ilhas menores do mar Egeu, previsto no Regulamento (UE) n.º 229/2013, 
também aborda as mesmas questões, mas numa localização geográfica diferente. 

A importância de medidas e oportunidades específicas nessas regiões e ilhas justifica o nível 
de apoio especial, que é crucial para o êxito da sua aplicação. Por conseguinte e tendo em 
conta os compromissos públicos anteriormente assumidos pela Comissão relativamente a 
essas regiões e ilhas, o Parlamento Europeu apela à continuação sem perturbações dos 
programas muito bem-sucedidos executados ao abrigo desses dois regulamentos e à 
manutenção, pelo menos, do atual nível de apoio a essas regiões e ilhas. Dessa forma, a União 
demonstraria a sua solidariedade e empenho relativamente às regiões e ilhas que enfrentam 
desvantagens específicas.

Declaração do Parlamento Europeu sobre organizações interprofissionais 
nas regiões ultraperiféricas 

Dada a sua dimensão muito reduzida e a sua insularidade, os mercados locais das regiões 
ultraperiféricas são particularmente vulneráveis às flutuações de preços ligadas aos fluxos de 
importação do resto da União ou de países terceiros. O artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) reconhece as necessidades especiais das regiões 
ultraperiféricas e estabelece a base para um quadro legislativo que as ajude a fazer face à sua 
situação específica. Esta questão é abordada de forma mais aprofundada no Regulamento 
(UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, que é alterado pelo presente 
regulamento. Em especial, uma vez que a utilização de organizações interprofissionais 
demonstrou potencial para dar resposta às necessidades específicas dos setores de produção 
agrícola nas regiões ultraperiféricas, a flexibilidade na aplicação das disposições pertinentes 
do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho nessas regiões já 
devia ser permitida, a fim de aproveitar plenamente os recursos atribuídos pelo presente 
regulamento a essas regiões.

Por conseguinte, as organizações interprofissionais reconhecidas ao abrigo do artigo 157.º do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e consideradas representativas devem ter a possibilidade de 
tomar as medidas coletivas necessárias para garantir que a produção local continue a ser 
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sustentável e competitiva nos mercados locais em causa. 

Para tal, não obstante os artigos 28.º, 29.º e 110.º do TFUE e o artigo 165.º do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013, e sem prejuízo do artigo 164.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e 
com base no artigo 349.º do TFUE, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça da União 
Europeia no seu acórdão nos processos apensos C-132/14 a C-136/14, o Parlamento Europeu 
salienta a importância de explorar todos os instrumentos adequados, a fim de permitir que os 
Estados-Membros em causa, no contexto de acordos interprofissionais alargados e após 
consulta das partes interessadas, obriguem os operadores individuais ou os grupos de 
operadores económicos que não sejam membros da organização interprofissional em causa, 
mas que operam no mercado local em questão, independentemente da sua origem, a pagar a 
essa organização a totalidade ou parte das contribuições financeiras pagas pelos seus 
membros, nomeadamente nos casos em que as receitas dessas contribuições financiem 
medidas destinadas a manter apenas a produção local ou quando as contribuições são 
cobradas numa fase diferente do processo de comercialização.


