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SUGESTÕES

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

1. Considera que a orientação dos Fundos Estruturais para os objectivos da Estratégia de 
Lisboa, no que respeita ao período de programação de 2007-2013, deve ter em conta as 
especificidades das regiões, pois corre o risco de ser feita em detrimento dos objectivos de 
coesão territorial e de atenuação das disparidades regionais;

2. Salienta que a política de desenvolvimento rural deve acompanhar e complementar as 
iniciativas da Política Agrícola Comum (PAC), tendo em conta os objectivos mais gerais 
desta, como o aumento da produção agrícola, o apoio ao rendimento dos agricultores, a 
estabilização dos mercados e a garantia do abastecimento e da suficiência alimentares; 

3. Salienta que as zonas rurais correm o risco de se adaptar dificilmente a esta nova 
orientação da política regional, devido às suas características próprias: uma população a 
envelhecer, os problemas de acesso decorrentes da insuficiência das redes de comunicação 
e de transporte, um êxodo rural persistente, níveis de qualificação menos elevados das 
populações rurais, a falta de infra-estruturas e de serviços públicos, as múltiplas 
actividades dos actores rurais, a falta de capacidade técnica para a montagem de projectos 
e de pólos de competência em que se agrupem empresas e estabelecimentos de ensino e 
investigação;

4. Recorda, neste contexto, que todas as regiões da União no seu conjunto, incluindo as 
zonas rurais e afastadas, devem, em princípio, beneficiar das mesmas possibilidades de 
desenvolvimento, a fim de evitar que se agrave ainda mais a exclusão territorial das zonas 
mais desfavorecidas;

5. Salienta que, em muitas zonas rurais, as dificuldades de acesso aos serviços públicos, a 
falta de empregos e a pirâmide etária reduzem o potencial de desenvolvimento, em 
particular as possibilidades oferecidas aos jovens e às mulheres;

6. Salienta que, em determinadas regiões, não existem alternativas a certas formas de 
produção agrícola, que deverão em muitos casos ser mantidas a todo o custo por razões de 
política ambiental e regional, em particular em regiões rurais afastadas ou montanhosas, 
afectadas pela desertificação;

7. Recorda que o Conselho Europeu de Gotemburgo, de 15 e 16 de Junho de 2001, ampliou 
os objectivos de Lisboa, de modo a incluir os conceitos de sustentabilidade e coesão, e que 
a política de desenvolvimento rural visa precisamente uma agricultura sustentável, a 
manutenção de actividades rurais não agrícolas, a valorização dos potenciais de 
desenvolvimento local, a protecção do ambiente, o ordenamento equilibrado dos 
territórios e o desenvolvimento das PME;

8. Assinala que só poderá conseguir-se um desenvolvimento territorial sustentável e 
equilibrado se as interacções entre as zonas rurais e as zonas urbanas – por exemplo, nos 
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domínios da formação, da integração, do abastecimento alimentar, do tratamento dos 
resíduos, do consumo de energia e da protecção do ambiente – se basearem numa 
representação equilibrada dos interesses das zonas rurais e urbanas; salienta ainda que, 
nesse sentido, se devem consagrar programas específicos às relações entre as zonas 
urbanas e as zonas rurais;

9. Considera que os desafios com que se confronta o meio rural exigem uma política de 
desenvolvimento equilibrada que integre todos os agentes económicos e sociais, incluindo 
as pequenas empresas e as microempresas da produção e dos serviços, tendo em conta o 
seu papel no desenvolvimento integrado dos territórios;

10. Considera que, no que respeita aos novos Estados-Membros, a política de 
desenvolvimento rural deve, nomeadamente, ter por objectivo melhorar o desempenho da 
agricultura e reduzir as diferenças de desenvolvimento económico existentes entre as 
zonas rurais e as zonas urbanas, incluindo mediante o apoio às actividades não agrícolas,
objectivo que pode igualmente ser atingido através dos Fundos Estruturais;

11. Considera que o papel da União Europeia consiste em facilitar, especialmente nos novos 
Estados-Membros, a reestruturação do sector agrícola, o desenvolvimento económico e 
social sustentável e uma relação equilibrada entre zonas rurais e zonas urbanas;

12. Regozija-se com as ambições expressas na 2ª Conferência Europeia sobre o 
Desenvolvimento Rural, que teve lugar em Salzburgo, em 2003, mas lamenta que os 
fundos atribuídos no âmbito do segundo pilar da PAC pelas últimas Perspectivas 
Financeiras tenham sofrido uma redução significativa, correndo o risco de ser ineficazes e 
criando uma divisão entre os agricultores e os habitantes das zonas rurais;

13. Considera que, nos novos Estados-Membros, a fim de permitir que consolidem as suas 
estruturas agrícolas, o segundo pilar não deve ser consolidado através da transferência de 
fundos afectados ao primeiro pilar, mas sim pela contribuição dos Fundos Estruturais e do 
Fundo de Coesão para os programas de desenvolvimento rural; 

14. Recomenda à Comissão que avalie todos os instrumentos utilizados na implementação e 
na execução financeira da programação dos fundos FEADER, FEDER e FSE por regiões, 
de forma a verificar se as zonas rurais se desenvolvem da forma mais eficaz possível 
aquando da atribuição das verbas;

15. Reitera o pedido do Parlamento de proceder a uma análise detalhada das vantagens para 
os diversos agentes económicos do meio rural, agrícolas e não agrícolas, bem como dos 
resultados obtidos, nomeadamente em matéria de criação ou de preservação de empregos; 
solicita de novo à Comissão que leve a cabo um estudo detalhado, região a região, que 
permita determinar as necessidades de apoio destes agentes, tendo em vista a definição de 
uma nova política rural assente em bases coerentes;

16. Considera que é necessário reforçar a governação e a parceria graças a uma melhor 
concertação entre os poderes públicos e o conjunto dos parceiros económicos e sociais a 
nível europeu, nacional e local para a definição, a aplicação e o acompanhamento das 
políticas rurais a nível local;
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17. Propõe que, a partir do período de financiamento com início em 2014, sejam tomadas 
medidas no sentido de que os Fundos Estruturais se concentrem mais nos interesses das 
zonas rurais e que o financiamento no âmbito do segundo pilar da PAC não se limite ao 
sector agrícola, a fim de assegurar uma política integrada a favor das zonas rurais; assim, 
solicita o reforço das sinergias entre a PAC e a Política de Coesão; reconhece a 
necessidade de uma melhor coordenação entre estas duas políticas, a fim de favorecer as 
sinergias e as complementaridades entre a política regional e a política de 
desenvolvimento rural, permitindo assim uma realização completa e integrada dos seus 
objectivos;

18. Salienta que é necessário elaborar uma estratégia coerente de desenvolvimento rural a 
longo prazo, a fim de facilitar a utilização mais eficaz e eficiente possível de todos os 
financiamentos disponíveis;

19. Solicita que a Comissão crie, até 2011, e no quadro do "exame do estado de saúde" da 
PAC, um grupo de trabalho de alto nível que formule propostas no sentido de assegurar o 
futuro da economia rural e de todas as populações das zonas rurais após 2013.
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