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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A abertura e a orientação internacional crescentes dos mercados agrícolas terão fortes 
repercussões estruturais na agricultura e no desenvolvimento rural da União Europeia. Como 
tal, a consolidação, competitividade e reforço sustentável do potencial económico do espaço 
rural no quadro da Estratégia de Lisboa devem constituir um objectivo fundamental da 
Comunidade.

A UE deu um passo importante e correcto ao proceder à reforma da PAC. Esta reforma 
constitui um reforço substancial da integração da agricultura no mercado, o que abre novas 
oportunidades de desenvolvimento, embora também implique riscos para as explorações e 
mercados que não têm capacidade para se adaptar tão rapidamente. Em simultâneo, 
continuam a aumentar as exigências que a sociedade coloca à agricultura e à produção 
alimentar.

Durante muito tempo, o Parlamento Europeu viu-se obrigado a lutar pela co-decisão no 
domínio da agricultura. É louvável que o Projecto de Constituição tenha adoptado a co-
decisão nos domínios da protecção do ambiente, segurança alimentar e protecção do 
consumidor, já consagrada desde o Tratado de Amesterdão. O Conselho de Ministros da 
Agricultura tem-se permitido ignorar, até hoje, a opinião do Parlamento Europeu no domínio 
da política agrícola. Como tal, o Projecto de Constituição permitia vislumbrar progressos em 
matéria de legitimação democrática, já que todas as decisões fundamentais na política agrícola 
deveriam estar sujeitas ao processo de co-decisão. Contudo, em muitas questões 
fundamentais, por serem relacionadas com a economia de mercado, o Projecto de 
Constituição teria contribuído para agravar a situação actual. Nestas matérias, o Conselho 
deveria decidir sem participação do Parlamento Europeu.

A Política Agrícola Comum constitui um pilar fundamental da integração europeia. A grande 
importância da PAC e a sua posição de excepção no orçamento da UE tornam necessário 
proporcionar aos cidadãos europeus a maior transparência e margem de co-decisão possível 
neste domínio sensível. Por conseguinte, é necessário exigir que a futura arquitectura das 
instituições europeias contemple a plena co-decisão do PE em todas as questões da política 
agrícola, da protecção do consumidor e da segurança alimentar.

No entanto, tal exige também uma definição radicalmente nova dos objectivos da Política 
Agrícola Comum: o Título III, Artigo III-123º está desactualizado e já não é possível 
justificá-lo. Actualmente, a agricultura na UE dá emprego a 10 milhões de pessoas,
constituindo o único garante para um desenvolvimento sustentável do espaço rural, do qual é 
indissociável. A PAC garante hoje uma produção de alimentos de alta qualidade orientada 
para o mercado, favorável ao ambiente e à conservação dos recursos e sustentável, do ponto 
de vista social, em condições internacionais justas. A PAC atende às preocupações 
relativamente à protecção dos animais e toma medidas para evitar epizootias.

O relator de parecer constata que o actual Projecto de Constituição em apreço não é suficiente 
para uma PAC aceitável para a sociedade. Pelo contrário, o Parlamento, tal como já foi 
exigido pela Comissão da Agricultura no seu parecer sobre o Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa, deveria fazer tudo para esclarecer os cidadãos sobre a 
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importância da Política Agrícola Comum, sobre os seus progressos e vantagens para os 
consumidores.

SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Considera que a Política Agrícola Comum (PAC) deve contribuir para a consecução dos 
objectivos da Estratégia da Lisboa, principalmente impulsionando o emprego, a 
investigação e a tecnologia no quadro do reforço da competitividade e produtividade da 
economia europeia,

2. Lamenta que, nos termos do presente Tratado, o processo de co-decisão não se aplique à 
Política Agrícola Comum (PAC) e exorta a que, no quadro de um futuro tratado e como 
questão prioritária, o processo de co-decisão seja alargado à PAC, a fim de preencher as 
lacunas do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (artigos III-230º, nº 2, 
e III-231º, nº 3) em matéria de co-decisão agrícola;

3. Deplora que matérias, até ao momento sujeitas a consulta, possam agora ser decididas sem 
participação do Parlamento; considera que tal é contraproducente, tendo em conta as 
reservas de uma grande parte da população europeia relativamente à Constituição, assim 
como o necessário esforço de redução do défice democrático;

4. Salienta que os objectivos da Política Agrícola Comum enunciados no Artigo III-227º 
estão em contradição com os objectivos da União Europeia enunciados no Artigo I-3º; 
considera, por esta razão, indispensável que os objectivos da PAC sejam objecto de 
actualização, a fim de ter em conta a recente evolução desta política e, em particular, o 
papel multifuncional que lhe incumbe face aos agricultores, ao desenvolvimento rural, ao 
ambiente e aos consumidores, bem como o combate das doenças animais infecciosas;

5. Reitera que, no que se refere aos objectivos da Política Agrícola Comum, o texto infra se 
afigura adequado:

"A Política Agrícola Comum tem por objectivo:

a. apoiar, na União Europeia, o desenvolvimento de um sector agrícola multifuncional, 
consentâneo com os interesses de protecção do ambiente, dos animais e da paisagem, 
que promova a biodiversidade e que recompense os agricultores pela sua contribuição 
para estes objectivos;

b. aumentar a produtividade da agricultura através da promoção e utilização responsável 
do progresso tecnológico, da racionalização dos métodos de produção agrícola e do uso 
eficaz dos factores de produção;

c. criar perspectivas duradouras para a população rural, designadamente através da 
execução da política de desenvolvimento rural, de condições de concorrência 
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equitativas para os seus produtos nos mercados da UE e da garantia e criação de postos 
de trabalho no espaço rural,

d. estabilizar os mercados e garantir o abastecimento da população com produtos 
alimentares de elevada qualidade e seguros, produzidos segundo normas razoáveis no 
que respeita ao bem-estar dos animais, ao ambiente e ao trabalho;

e. desenvolver técnicas e estratégias inovadoras que tenham por objectivo a melhoria da 
qualidade da produção alimentar, reduzindo os custos dos factores de produção e da 
produção, assim como a utilização de produtos agrícolas como matéria-prima, por 
exemplo, para energias renováveis;

6. Considera que estes objectivos devem, em todo o caso, ser inscritos num Tratado 
Constitucional possivelmente abreviado, que se limite aos objectivos, à divisão de tarefas e 
aos principais processos decisórios da UE, podendo as disposições mais pormenorizadas 
ser reunidas num Tratado separado;

7. Solicita que, no âmbito da estratégia de comunicação da União Europeia, sejam tomadas 
medidas com vista a manter o público europeu informado sobre a Política Agrícola
Comum, em particular sobre as últimas reformas que a converteram numa política 
moderna e harmonizada com os novos objectivos da Comunidade;
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