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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. Toma nota dos montantes de 59 994,9 milhões de EUR em autorizações e de 
58 014,3 milhões de EUR em pagamentos propostos pela Comissão no projeto de 
orçamento para 2020 relativamente à rubrica 2, dos quais as dotações do Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia sofrem um ligeiro aumento para 43 531,8 milhões 
de EUR em autorizações (+ 0,8 %) e 43 501,7 milhões de EUR em pagamentos 
(+ 0,9 %) em relação ao orçamento de 2019; lamenta profundamente a redução das 
dotações do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) para 
14 708,7 milhões de EUR em autorizações (- 0,1 %) e 13 141,2 milhões de EUR em 
pagamentos (- 0,1 %) em relação ao orçamento de 2019, principalmente devido a uma 
estagnação do valor nominal do FEADER enquanto tal e a uma forte diminuição das 
despesas de apoio;

2. Insiste em que todas as receitas para o orçamento da União decorrentes de receitas 
afetadas ou de reembolsos por irregularidades na agricultura em anos anteriores devem 
permanecer na rubrica 2;

3. Insiste em que não deverão ser realizados mais cortes no orçamento agrícola, 
especialmente tendo em conta que este setor é amiúde afetado por crises que requerem 
uma resposta orçamental;

4. Observa que o exercício orçamental de 2020 é o último do atual quadro financeiro 
plurianual e salienta, por conseguinte, a importância de uma preparação e adaptação 
harmoniosa ao novo período financeiro, durante o qual deve ser garantido aos 
agricultores um nível de vida justo;

5. Manifesta a sua profunda preocupação com as consequências orçamentais de um Brexit 
sem acordo e, uma vez que os agricultores necessitam de planear antecipadamente a sua 
atividade, opõe-se veementemente a qualquer redução inesperada das dotações da 
política agrícola comum (PAC) em 2020, caso não haja acordo entre a União e o Reino 
Unido;

6. Sublinha que o orçamento da União deve ser coerente com os objetivos do Acordo de 
Paris no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, 
adotado em dezembro de 2015;

7. Rejeita a redução de dotações proposta pela Comissão para as organizações de 
produtores do setor das frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões de EUR), que poderá 
afetar de forma negativa o seu contributo crescente para reequilibrar o poder negocial na 
cadeia de abastecimento alimentar, uma vez que os agricultores serão diretamente 
afetados; neste contexto, considera que a Comissão deve assegurar que os pagamentos 
para este setor não sejam reduzidos; deplora a ausência de dotações para o setor da 
carne de aves de capoeira e sugere a atribuição de verbas, na secção «Outras medidas 
relativas à carne de suíno, às aves, aos ovos, à apicultura e a outros produtos animais», 
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para apoiar o setor das aves de capoeira, que é afetado por distorções comerciais 
desleais provocadas pela Ucrânia;

8. Lamenta a falta de compensação pela redução das dotações propostas pela Comissão 
para os produtores de frutas e produtos hortícolas na União, que é um setor que enfrenta 
uma crise grave, devido a agentes fitófagos ou patológicos, tais como o vírus Tristeza, 
no caso das laranjas, o Mal secco nos limões, o Tuta absoluta no caso dos tomates e a 
Xylella fastidiosa no que respeita às oliveiras; solicita, por conseguinte, que, apesar das 
reduções de dotações, se preveja um plano de financiamento para os citrinos destinado a 
apoiar os custos de reconversão dos atuais pomares de citrinos e olivais para variedades 
das mesmas plantas que sejam mais resistentes e permitam um verdadeiro relançamento 
do setor;

9. Congratula-se com a proposta da Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a «Outras 
medidas relativas à carne de bovino», a fim de apoiar o setor da carne de bovino na 
Irlanda em caso de dificuldades de mercado relacionadas com a potencial saída do 
Reino Unido da União; salienta que a saída do Reino Unido da União também terá um 
impacto negativo significativo em vários setores agrícolas da União; solicita à Comissão 
que proponha um plano de apoio, baseado numa avaliação de impacto adequada, setor a 
setor e Estado-Membro a Estado-Membro, para todos os setores agrícolas da União 
suscetíveis de serem afetados pela saída do Reino Unido da União e que alargue esse 
plano aos Estados-Membros afetados em função do seu grau de exposição; considera 
que, para ser eficaz, o plano deve incluir medidas estruturais destinadas a reforçar a 
organização desses setores e a promover a diversificação dos fluxos comerciais;

10. Considera que o acordo comercial entre a União e o Mercosul cria pressões adicionais 
para esses setores agrícolas e solicita, por conseguinte, à Comissão que apresente em 
pormenor, até ao final de 2019, o conteúdo do plano de apoio da União no montante de 
mil milhões de EUR anunciado em 28 de junho de 2019, destinado a permitir que os 
setores agrícolas sensíveis da União possam fazer face ao potencial impacto negativo 
desse acordo comercial, caso seja ratificado;

11. Destaca a ineficiência orçamental de apoiar setores sensíveis quando simultaneamente 
se sujeitam estes setores a uma maior concorrência e risco de instabilidade do 
mercado, nomeadamente através de acordos bilaterais de comércio livre; observa, 
além disso, a erosão a longo prazo verificada nos recursos próprios tradicionais do 
orçamento da União, causada em particular pela diminuição dos direitos aduaneiros 
que a celebração de acordos de comércio livre ocasiona;

12. Toma nota da proposta da Comissão de ajudar os agricultores com um pacote de apoio 
financeiro num montante máximo de mil milhões de EUR em caso de perturbação do 
mercado decorrente do acordo comercial da União com o Mercosul; insiste em que 
essas verbas não devem ser retiradas de qualquer rubrica orçamental agrícola já 
existente;

13. Manifesta a sua preocupação face à atual crise no setor do açúcar, na sequência da 
eliminação do sistema de quotas e do recente anúncio de encerramento de oito fábricas 
na União; lamenta a falta de verbas destinadas a apoiar esse setor; considera que, na 
ausência de intervenção dos poderes públicos, os intervenientes privados devem ser 
autorizados a tomar iniciativas privadas para regular a produção de forma voluntária; 
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propõe, neste contexto, que a Comissão avalie, à luz da nova campanha de produção, a 
possibilidade de desencadear medidas neutras do ponto de vista orçamental, disponíveis 
nos termos do artigo 222.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu 
e do Conselho1 que autoriza os agricultores, as suas organizações e organizações 
interprofissionais reconhecidas a celebrarem acordos coletivos, a fim de retirarem do 
mercado, armazenarem ou reduzirem a sua produção de uma forma concertada;

14. Congratula-se com o aumento do financiamento proposto pela Comissão Europeia para 
medidas de promoção, que confirma a eficácia das melhorias introduzidas pela última 
reforma; considera que a Comissão deve continuar a reforçar as campanhas de 
promoção para abrir novos mercados para produtos de qualidade, uma vez que as 
medidas de promoção são cruciais para expandir a quota das exportações da União nos 
mercados de todo o mundo;

15. Lamenta a ausência de medidas de apoio aos agricultores, nomeadamente no setor do 
leite e dos produtos lácteos, que enfrenta dificuldades de mercado persistentes devido à 
proibição pela Rússia da importação de um conjunto de produtos agrícolas da União («o 
embargo russo»);

16. Recorda que, nos últimos cinco anos, os setores agrícolas da União têm sofrido os 
efeitos do embargo russo; salienta que quaisquer efeitos adicionais no comércio de 
produtos agrícolas associados à saída do Reino Unido da União podem causar mais 
perturbações e solicita dotações adicionais para medidas excecionais, se necessário;

17. Entende que a União pode dar um contributo fundamental para a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis, especialmente entre as crianças, considerando, por conseguinte, 
que é essencial utilizar plenamente os limites máximos previstos para os programas 
escolares da União, bem como desenvolver regimes adicionais para um consumo 
sustentável no regulamento em vigor; insta, por conseguinte, os Estados-Membros a 
reforçarem os seus programas nacionais para assegurar a plena utilização das dotações 
máximas disponíveis (250 milhões de EUR) mediante a criação de programas menos 
burocráticos;

18. Congratula-se com o aumento do apoio à investigação e à inovação consagradas ao 
abastecimento de alimentos seguros e de alta qualidade, assim como à segurança 
alimentar; realça que é essencial que os fundos destinados à investigação no setor 
agroalimentar, em especial do orçamento do Horizonte 2020, permaneçam 
integralmente disponíveis enquanto tal, por forma a estimular a inovação e soluções 
inteligentes, designadamente através da investigação agroecológica com uma 
abordagem global do sistema agroecológico, nos setores da agricultura e do 
desenvolvimento rural. sublinha a importância da aplicabilidade prática dos resultados 
ao nível das explorações, assim como o papel desempenhado pelos serviços de extensão 
agrícola; salienta que a política de investigação deve manter a coerência com os 
objetivos em matéria de ambiente, clima, biodiversidade, saúde e bem-estar social, e 
incentivar e apoiar iniciativas adaptadas às necessidades das pequenas explorações sem 

1 Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 
estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e revoga os Regulamentos (CEE) n.º 
922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 
671).
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economias de escala, para que possam beneficiar das novas tecnologias; sublinha a 
necessidade de reforçar a ligação entre a investigação e a prática, através da participação 
dos produtores primários e da difusão de conhecimentos e boas práticas;

19. Exorta a Comissão a fornecer apoio financeiro suficiente para uma maior aceitação de 
soluções inteligentes e inovadoras no setor agrícola, tendo em conta os seus 
comprovados benefícios ambientais e a necessidade de maior eficiência agrícola; 
considera que a agricultura de precisão e a utilização da digitalização devem continuar a 
ser objeto de análise e promoção;

20. Uma vez que a União continua vulnerável a surtos de doenças dos animais e das 
plantas, lamenta o corte em 60 % das dotações do Fundo para medidas de emergência 
relativas à fito e à zoossanidade;

21. Regista com grande preocupação o pesado impacto da propagação da peste suína 
africana (PSA) a vários Estados-Membros e o grande número de surtos registados desde 
o início de 2019; manifesta a sua preocupação pelo facto de grandes suiniculturas terem 
sido afetadas pela necessidade de abater seletivamente dezenas de milhares de animais; 
lamenta, por conseguinte, a falta de dotações para a prevenção e a luta contra a PSA, 
sublinhando que o orçamento da União para 2019 consagrou 28 milhões de EUR a este 
fim; salienta que deve ser incluída pelo menos uma dotação semelhante no orçamento 
da União para 2020; toma nota de que países terceiros investiram na investigação para 
desenvolver uma vacina contra a PSA; considera que a União deve investir o mais 
rapidamente possível na investigação e desenvolvimento de uma vacina que ajude a 
erradicar a propagação e a incidência da PSA;

22. Incentiva os Estados-Membros a reforçarem o apoio ao estabelecimento de jovens 
agricultores, em consonância com o objetivo de melhor contribuir para a renovação 
geracional dos agricultores na União;

23. Salienta a importância dos compromissos e das despesas em matéria de 
desenvolvimento rural para as medidas agroambientais e a economia rural em geral, e 
em particular a importância das iniciativas que visam os jovens agricultores e os 
apoiam;

24. Congratula-se com o financiamento de novos projetos-piloto essenciais para a reflexão 
sobre o futuro da PAC, nomeadamente projetos de desenvolvimento de uma «caixa de 
ferramentas» destinada a agricultores para a gestão integrada de pragas, para a 
promoção de «aldeias inteligentes» e para a criação de um programa operacional no 
setor da pecuária;

25. Pede que se mantenham as dotações para os programas POSEI aos níveis máximos 
previstos na legislação da União, sublinhando a relevância de tais programas para a 
resiliência dos produtores agrícolas, e chama a atenção para a fragilidade da situação 
económica das regiões ultraperiféricas, que estão ainda a ser fortemente afetadas pela 
crise.
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