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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com as conclusões do Tribunal de Contas relativas ao exercício de 2018; 
toma nota das suas observações sobre a regularidade das operações, e que 77 % das 
operações examinadas estavam isentas de erros (ponto 7.8 do relatório anual do 
Tribunal de Contas), com uma taxa de erro global de 2,4 % para os «Recursos 
Naturais»; salienta que os pagamentos diretos a título do Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia estavam isentos de erros materiais e que a maioria dos outros erros foi gerada 
pela complexidade das regras de elegibilidade, em particular no caso das ações de 
desenvolvimento rural; solicita que, na próxima reforma, a abordagem desta questão 
seja uma prioridade; observa, além disso, que o risco decorrente de erros é coberto de 
forma adequada pela capacidade corretiva da Comissão (1,90 % das despesas 
pertinentes); 

2. Salienta a necessidade de aumentar a eficiência dos organismos de certificação, visto 
serem elementos fundamentais para assegurar a regularidade da Política Agrícola 
Comum (PAC); 

3. Observa que a maior parte das ações de desenvolvimento rural auditadas produziu os 
resultados esperados; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que melhorem o seu 
quadro de desempenho sempre que necessário e introduzam novas medidas de 
simplificação, tais como opções de custos simplificados;  sublinha que um conjunto 
comum, mensurável e plenamente desenvolvido de indicadores de resultados e 
realizações constituirá a base do novo modelo de execução proposto; no entanto, 
observa igualmente que a Comissão tomou medidas que deverão corrigir essas 
insuficiências nas suas propostas legislativas para a futura PAC;

4. Manifesta a sua satisfação com a taxa de execução global do orçamento (96,92 % das 
dotações de autorização e 97,21 % das dotações de pagamento); congratula-se com o 
facto de as conclusões da Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da 
Comissão relativas à taxa de erro serem coerentes com a conclusão do Tribunal de 
Contas; solicita, contudo, à Comissão e aos Estados-Membros que melhorem a taxa de 
execução do desenvolvimento rural (93,97 % em 2018) e façam tudo o que estiver ao 
seu alcance para facilitar a absorção do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural;

5. Salienta o ponto de vista do Tribunal de Contas, expresso nas suas próprias auditorias, 
de que o Sistema Integrado de Gestão e Controlo (SIGC), que incorpora o Sistema de 
Identificação das Parcelas Agrícolas (SIPA), ajudou a baixar o nível de erros nos 
pagamentos diretos, tendo o SIPA prestado um contributo especialmente significativo; 
destaca o potencial da digitalização, dos métodos inovadores e da tecnologia no âmbito 
do novo modelo de execução para continuar a reduzir a taxa de erro e os encargos 
administrativos;

6. Realça a contribuição positiva da digitalização para a melhoria da eficiência e para a 
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redução dos erros e da carga administrativa;

7. Exorta a Comissão a continuar a acompanhar de perto os acordos comerciais em curso 
com países terceiros no que respeita à aplicação das normas ambientais, de segurança 
alimentar e de bem-estar dos animais, assim como a degradação ambiental associada a 
normas ambientais menos rigorosas; exorta a Comissão a assegurar-se de que todos os 
acordos comerciais incluam um robusto capítulo dedicado à sustentabilidade e que os 
parceiros comerciais cumpram integralmente os requisitos correspondentes; salienta a 
necessidade de garantir condições equitativas também no que se refere às normas 
ambientais e insta a Comissão a continuar a desenvolver legislação sobre o dever de 
diligência na cadeia de abastecimento, a fim de se assegurar que as normas aplicáveis à 
agricultura na União não serão postas em causa ou prejudicadas;

8. Manifesta a sua preocupação com os alegados casos de conflitos de interesses de alto 
nível e de apropriação de terras por oligarcas com eventual facilitação por parte dos 
governos e das autoridades públicas; exorta os Estados-Membros a implementarem boas 
práticas legislativas para limitar a apropriação de terras; exorta a Comissão a 
intensificar os esforços para prevenir e detetar a fraude; entende que os limiares 
máximos, com a introdução de uma compensação pelo custo do trabalho antes da sua 
fixação, prevista na proposta de nova reforma da PAC, não podem responder 
adequadamente a estas questões por si só; exorta os Estados-Membros, juntamente com 
a Comissão, a desenvolverem um instrumento jurídico adequado para evitar a 
apropriação de terras;

9. Exorta a Comissão a distinguir a apropriação de terras da acumulação e emparcelamento 
de terras, que, devido a padrões históricos de propriedade das terras ou à reorganização 
nalguns Estados-Membros, acabou por obrigar os pequenos agricultores a juntarem 
várias parcelas de terreno para criarem unidades economicamente produtivas e 
assegurarem a viabilidade;

10. Exorta a Comissão a utilizar e combinar os sistemas e as bases de dados de que dispõe 
para identificar os beneficiários efetivos finais no caso de explorações agrícolas que 
fazem parte de uma estrutura empresarial mais ampla; observa o desenvolvimento de 
um registo comercial à escala da União, que poderá ser conjugado com informações do 
SIGC, associando assim as explorações agrícolas a um código de identificação de 
empresa único ao nível da União, a fim de determinar melhor o destino final dos fundos 
da PAC; insta a Comissão a criar também um serviço de observação para a recolha de 
informações e dados sobre a concentração e propriedade de terras agrícolas em toda a 
União;

11. Exorta a Comissão a ser mais vigilante em matéria de Estado de direito no que se refere 
aos fundos da PAC; afirma que os pagamentos da PAC devem ter como beneficiários 
aqueles que trabalham a terra e também a comunidade rural; realça que a agricultura na 
União fica mais bem servida quando o financiamento incentiva a propriedade por parte 
de quem exerce atividades de produção agrícola; exorta o Tribunal de Contas a elaborar 
um relatório especial sobre a apropriação de terras e o seu impacto potencial na PAC;

12. Lembra à Comissão que existe uma diferença significativa nos tipos de erro, por 
exemplo entre as omissões não intencionais e os casos de fraude; recorda que a maioria 
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dos beneficiários consiste em explorações agrícolas de pequena e média dimensão e que 
a regulamentação complexa aumenta o risco de omissões não intencionais, o que 
também deve ser tido em conta no cálculo da taxa de erro real;

13. Salienta que a execução correta das intervenções da PAC está intimamente ligada à 
observância pelos beneficiários dos compromissos estabelecidos ao nível da União; 
sublinha que uma maior flexibilidade dos Estados-Membros na atribuição dos subsídios 
da PAC pode suscitar interesses políticos nacionais de curto prazo e se arrisca a agravar 
os abusos, exortando, por conseguinte, a Comissão a evitar a renacionalização da PAC, 
nomeadamente do sistema de controlo da conformidade dos beneficiários individuais 
com as regras de elegibilidade das ajudas, para manter a credibilidade da União na 
gestão de uma das suas principais políticas públicas;

14. Manifesta-se preocupado com o facto de um sistema de elegibilidade das despesas 
baseado unicamente nas realizações não contribuir para a simplificação ou para o 
desempenho da PAC, pondo também em risco o tratamento equitativo dos agricultores e 
dos Estados-Membros, o que é garantido pelo atual sistema de verificação do 
cumprimento; considera possível que uma PAC mais baseada nos resultados e assente 
em planos estratégicos possa dar origem a novos tipos de irregularidade e exorta, por 
isso, a Comissão a ter em conta este facto quando avaliar os planos estratégicos 
nacionais e as medidas neles contidas;

15. Reitera a importância de envidar todos os esforços possíveis para proteger o orçamento 
da PAC contra a fraude; considera a política antifraude como o padrão para medir a 
solidez da gestão financeira do orçamento da PAC; apela, por conseguinte, para que se 
dê continuidade à sensibilização nos Estados-Membros e no seio da Comissão, 
reforçando a prevenção e desenvolvendo a capacidade de deteção de fraudes; neste 
contexto torna-se fundamental prestar assistência aos Estados-Membros na prevenção e 
deteção de fraudes, reforçando a cooperação com o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF);

16. Realça que o apoio da PAC a jovens e novos agricultores é essencial; salienta ainda a 
importância de uma definição clara de agricultor ativo ou genuíno; insiste na 
necessidade de garantir um melhor acesso ao financiamento de investimentos em 
digitalização e respetivas tecnologias de ponta; incentiva a Comissão a garantir a 
rentabilidade da agricultura em zonas rurais, o que é aplicável a todos os elementos da 
cadeia de abastecimento alimentar, e a evitar quaisquer sobrecargas adicionais; salienta 
que a digitalização da agricultura pode revelar-se uma ferramenta importante para a 
revitalização dos serviços rurais, tornando as zonas rurais mais atrativas para os jovens 
agricultores;

17. Incentiva a Comissão a avançar para uma PAC mais ecológica, em consonância com o 
Acordo de Paris e a Estratégia de Biodiversidade da União, o que aumentaria a 
eficiência na atribuição de recursos orçamentais adequados para fomentar a introdução 
de programas mais adequados, que transferissem o enfoque para a prevenção em vez da 
cura: observa que um financiamento adequado da investigação e desenvolvimento de 
novas tecnologias e inovação é necessário para fortalecer o desempenho ambiental da 
PAC;
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18. Destaca a importância da equidade social e realça o caráter essencial de uma 
distribuição equitativa dos fundos dentro e entre Estados-Membros.
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