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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a agricultura, enquanto sector produtivo, está a sofrer enormemente os 
efeitos da escassez da água e da seca, desempenhando simultaneamente um importante 
papel na gestão sustentável dos recursos hídricos disponíveis,

B. Considerando que os fenómenos da escassez da água e da seca não têm a mesma 
intensidade em todas as regiões da União Europeia, sendo muito mais afectados os 
Estados-Membros do Sul,

C. Considerando que a escassez de água e as secas representam um factor considerável de 
agravamento do aumento dos preços das matérias-primas agrícolas, e tendo em conta a 
necessidade de garantir a estabilidade do abastecimento alimentar da população,

D. Considerando que a agricultura requer grandes quantidades de água e que, dada a sua 
dependência do abastecimento, deve ser associada, enquanto actor responsável, aos 
sistemas regionais integrados de gestão da água nos domínios da utilização equilibrada da 
água, do fim do desperdício da água, da adaptação da paisagem e do planeamento das 
culturas, bem como da protecção da água contra a poluição,

E. Considerando que a agricultura multifuncional contribui consideravelmente na União 
Europeia para a preservação da paisagem, a biodiversidade e a pureza da água e que, por 
conseguinte, necessita de ajuda financeira para determinadas medidas, bem como de 
assistência técnica e científica sobre a gestão da água,

F. Considerando que a seca favorece igualmente a proliferação de determinadas catástrofes 
fitossanitárias, provocando uma importante diminuição das colheitas,

1. Preconiza que a União Europeia contribua mais eficazmente para a melhoria da gestão da 
água nos solos agrícolas e explorações de gado, incentivando as economias e a eficácia 
hídrica das instalações e sistemas de regadio; solicita à Comissão que reforce a 
investigação, desenvolvimento e inovação no quadro do sétimo Programa-quadro neste 
domínio, com particular atenção para as zonas mais afectadas pela escassez de água e 
pelas secas, e que, ao fazê-lo, tenha em conta os progressos biotecnológicos; solicita que 
sejam mais intensamente desenvolvidas culturas resistentes à seca;

2. Destaca o papel desempenhado pela população agrícola europeia no combate à erosão 
dos solos e à desertificação e solicita que seja reconhecido o papel crucial do produtor 
europeu na manutenção da cobertura vegetal das regiões afectadas pelas persistentes 
secas ou ameaçadas pela areia arrastada pelo vento; insiste, muito em particular, no 
contributo extremamente positivo das culturas permanentes, dos pomares e vinhedos, dos 
prados e das culturas silvícolas para a captação de água;

3. Sublinha a importância da questão da gestão da água nas zonas de montanha e exorta a 
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Comissão a incitar as autoridades locais e regionais a desenvolver uma relação de 
solidariedade entre as partes superior e inferior das bacias;

4. Considera que é necessário valorizar ambientalmente a floresta e a produção agrícola 
num contexto de alterações de clima em que o aumento de emissões de gases que 
contribuem para o efeito de estufa precisa absolutamente de ser equilibrado com um 
incremento do coberto florestal, cujo contributo como sumidouro de carbono deve ser 
equacionado no conjunto das políticas de redução de emissões de gases com efeito de 
estufa;

5. Considera que a água deve manter-se como bem público e elemento fundamental da 
soberania dos países, que deverá ser acessível a todos a “preços sociais e ambientais” 
justos, tendo especialmente em conta a situação específica de cada país e dos vários 
sistemas agrícolas existentes, bem como o papel social desempenhado pela actividade 
agrícola;

6. Afirma que as políticas de gestão da água baseadas prioritariamente no princípio do 
“consumidor/pagador” estão condenadas ao fracasso se não forem acompanhadas de um 
melhor aproveitamento dos recursos hídricos, a começar pela necessidade urgente de ser 
posto termo às abundantes perdas geradas pelos sistemas de distribuição resultantes de 
falhas nas instalações; solicita que a “tarifação” da água não ponha em risco a viabilidade 
das explorações, cuja permanência é necessária para garantir a auto-suficiência do 
abastecimento na União Europeia;

7. Considera ser necessário, sempre que um curso de água atravesse vários Estados-
Membros, estabelecer cooperações inter-regionais e transnacionais para a gestão 
integrada dos cursos de água, nomeadamente no meio rural;

8. Considera ser necessário promover campanhas de informação, sensibilização e formação 
destinadas aos produtores, a fim de que contribuam activamente para a gestão sustentável 
dos recursos hídricos;

9. Considera ser oportuna, perante as alterações climáticas e o agravamento das secas, a 
criação de um observatório europeu que permita, nomeadamente, uma melhor 
planificação da actividade agrícola, a fim de que os agricultores possam tomar as medidas 
mais adequadas para a manutenção das suas produções;

10. Realça a importância de um solo rico em húmus, um sistema adaptado de rotação das 
culturas e uma mistura equilibrada de florestas, prados, terrenos de pastagem e terras 
cultivadas para uma gestão equilibrada da água; sublinha que a crescente utilização dos 
solos constitui uma ameaça para a agricultura, a segurança do abastecimento em produtos 
alimentares e a gestão sustentável da água;

11. Insta a Comissão e o Conselho a terem em conta a necessidade de criar mecanismos de 
ajuda aos agricultores afectados pelas secas cíclicas, incêndios e escassez de água, que 
visem a prevenção de novas catástrofes de grande dimensão, resultantes de alterações do 
clima, e a minimização das respectivas consequências;

12. Solicita à Comissão que apoie os Estados-Membros no reflorestamento das zonas que 
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ciclicamente têm vindo a ser afectadas pela seca e pelos incêndios, com base no respeito 
pelo seu bioclima e características ecológicas, e expressa o desejo de que seja atribuída 
especial importância à recuperação da paisagem rural e urbana, respeitando devidamente 
a sua especificidade local;

13. Realça o papel que desempenham os programas ambientais que relevam do segundo pilar 
da PAC no estabelecimento de incentivos para práticas agrícolas orientadas para a 
protecção da sustentabilidade e pureza dos recursos hídricos;

14. Exorta a Comissão e o Conselho a criarem um seguro agrícola público, financiado pela 
UE, com vista a garantir aos agricultores um rendimento mínimo em situações de 
calamidade pública, como secas, incêndios e inundações, e a fim de os proteger de riscos 
e crises como os que ocorreram recentemente nos países do sul da Europa;

15. Sublinha a necessidade de desenvolver políticas de prevenção efectiva de incêndios 
florestais, reafirmando que a Comissão deve apoiar os Estados-Membros no controle e 
prevenção de incêndios, financiando, nomeadamente medidas apropriadas de prevenção 
dos incêndios florestais, como corta-fogos, caminhos florestais, pontos de acesso, pontos 
de água e programas de gestão florestal;

16. Considera que a escassez de água e as secas cíclicas têm acentuado o flagelo dos 
incêndios e a sua gravidade, aumentando a fragilidade e o risco de destruição de muitas 
espécies características das florestas dos países do sul da Europa, para os quais a floresta 
constitui, em muitos casos, o principal recurso natural;

17. Lamenta a falta de visão revelada pelos chefes de Estado e de Governo dos Estados-
Membros quando decidiram reduzir a dotação para o desenvolvimento rural e constata 
que os recursos previstos no quadro do segundo pilar são demasiado limitados para fazer 
face aos novos desafios resultantes das alterações climáticas; sugere à Comissão que, no 
seu próximo Livro Branco sobre a adaptação às alterações climáticas, pondere a criação 
de um fundo específico para o financiamento de acções de prevenção, em benefício de 
todos os sectores económicos afectados, incluindo o sector agrícola.

18. Sublinha que, no âmbito da revisão das prioridades do orçamento comunitário, se deveria 
atribuir uma maior importância às medidas ambientais e, em especial, às políticas que 
visam combater os efeitos das alterações climáticas, que incluem a seca e a escassez da 
água, garantindo a disponibilidade dos recursos suplementares necessários;

19. Salienta que a planificação do modelo agrícola europeu deve ter em conta os riscos 
ambientais mais frequentes e graves, bem como a escassez da água e a seca, e que, neste 
contexto, um mecanismo eficaz de gestão das crises deverá constituir um elemento 
essencial da política agrícola comum europeia.
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