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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com o facto de a Comissão se propor responder ao desafio das alterações 
climáticas e adaptar, para o efeito, a sua política agrícola em conformidade; assinala o 
contributo da pecuária intensiva para as emissões de gases com efeito estufa; insta a 
Comissão a apresentar propostas legislativas tendentes a reduzir essas emissões mediante 
a promoção de uma agricultura mais extensiva e sustentável, designadamente em matéria 
de produção animal;

2. Salienta que o financiamento público da agricultura deve ser associado ao desempenho 
nos domínios do ambiente, da Natureza e do bem-estar dos animais e ser subordinado à 
observância da legislação ambiental essencial nessas áreas (condicionalidade); exorta a 
Comissão a não enfraquecer as disposições em vigor em sede de condicionalidade mercê 
da denominada simplificação, bem como a examinar se esses requisitos são suficientes 
para fazer face ao impacto ambiental dos actuais sistemas agrícolas; entende que cumpre 
incluir, no regime da condicionalidade, disposições adicionais aplicáveis à utilização da 
água e às emissões de gases com efeito estufa;

3. Lamenta que a Comissão tenha desperdiçado a oportunidade de abordar mais amplamente 
os programas associados ao aumento de importação de géneros alimentícios e de 
alimentos para animais que não correspondem às normas da UE e que, por conseguinte, 
comportam o risco de comprometer os progressos da União Europeia nos domínios do 
ambiente, do bem-estar dos animais e da subordinação da ajuda pública a imperativos de 
ordem social;

4. Crê que a dissociação entre ajudas directas e produção agrícola pode, a longo prazo, 
contribuir para reduzir o impacto ambiental negativo da agricultura europeia, desde que 
acompanhada de um apoio acrescido de práticas sustentáveis no desenvolvimento rural;

5. Insta a Comissão a apresentar um conjunto de propostas coerentes, a fim de estimular a 
produção de agro-energias sustentáveis, incluindo um regime de certificação de 
agrocombustíveis sustentáveis e de requisitos mínimos aplicáveis à produção desses 
combustíveis;

6. Apela a um aumento das taxas de modulação e a um regime de pagamento único por 
exploração elegível e com carácter degressivo, incluindo critérios de modulação 
ambientais e sociais; exorta a Comissão a disponibilizar um montante mais elevado de 
verbas para as políticas de desenvolvimento rural; declara-se, contudo, preocupado face à 
actual tendência observada nos Estados-Membros de fazer incidir os seus programas de 
desenvolvimento rural em investimentos nas explorações agrícolas; considera que os 
fundos destinados ao desenvolvimento rural deveriam ser utilizados predominantemente 
em programas agro-ambientais, em medidas de tipo LEADER e noutras abordagens mais 
integradas rumo a economias rurais sustentáveis;
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7. Declara-se preocupado pelo facto de a abolição do pousio obrigatório reduzir as áreas 
agrícolas adequadas a fins de conservação; insta a Comissão a apresentar uma proposta 
legislativa que vise o estabelecimento e a manutenção de habitats naturais e de práticas 
extensivas que reforcem a biodiversidade, em particular nas áreas agrícolas mais 
produtivas;

8. Exorta a Comissão a apresentar um conjunto coerente de propostas visando manter a 
actividade agrícola sustentável, em particular nas zonas menos favorecidas, porquanto 
estas se revestem de importância crucial para a protecção dos sistemas de produção 
agrícola que favorecem a biodiversidade;

9. Frisa a importância das pastagens permanentes para a protecção da biodiversidade 
agrícola e insta a Comissão a corrigir as deficiências observadas, prevenindo a conversão 
de pastagens em áreas de produção cerealífera.
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