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Pergunta com pedido de resposta oral O-000034/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey
em nome do Grupo PPE

Assunto: Necessidade urgente duma estratégia da UE em matéria de fertilizantes para garantir a 
segurança alimentar na Europa

A agricultura europeia está perante uma crise iminente. Este ano, a disponibilidade limitada de 
fertilizantes levou ao esgotamento das reservas residuais de fertilizantes nos solos, o que constitui 
uma séria ameaça para a produção alimentar europeia. A fim de proteger a segurança alimentar no 
continente é urgentemente necessário, a curto prazo, enfrentar a atual escassez de fertilizantes e, a 
médio e longo prazo, iniciar a transição da agricultura europeia libertando-a da sua dependência dos 
fertilizantes sintéticos. Esta transição levará tempo e exigirá uma estratégia abrangente e avaliada 
em função dos riscos.

A curto prazo, temos de garantir um abastecimento adequado de fertilizantes aos nossos 
agricultores. Existem várias opções disponíveis, a saber: o aprovisionamento de produtos fora da UE, 
a importação das matérias-primas necessárias para a produção de fertilizantes, o levantamento das 
medidas anti-dumping e o apoio financeiro à transição para métodos naturais, como a utilização de 
trevo e outras soluções de fixação de azoto.

A Comissão tem de agir agora para abordar os custos insustentáveis dos fatores de produção que os 
agricultores enfrentam. As previsões económicas apontam para um agravamento desta questão nos 
próximos meses, com novos aumentos dos custos para os agricultores num contexto de inflação 
elevada. O impacto dos elevados custos dos fertilizantes não é alheio, de forma alguma, aos atuais 
preços elevados dos produtos alimentares. A fim de evitar novas pressões inflacionistas, é 
imediatamente necessária uma estratégia clara para dar confiança e segurança ao mercado.

1. Tenciona a Comissão elaborar uma estratégia para abordar a escassez de fertilizantes na UE?

2. Tenciona a Comissão suprimir os direitos anti-dumping sobre as importações de fertilizantes?

3. Poderá a Comissão esclarecer se é mais eficaz em termos de custos importar adubos de países 
terceiros ou importar gás de países terceiros para a produção de fertilizantes na Europa?
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