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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre catástrofes naturais (incêndios e inundações) - aspectos agrícolas
(2005/2195(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções de 5 de Setembro de 2002 sobre as inundações na 
Europa (1), de 13 de Janeiro de 2005 sobre o resultado da Conferência de Buenos Aires 
sobre as alterações climáticas (2), de 14 de Abril de 2005 sobre a seca em Portugal (3), de 
12 de Maio de 2005 sobre a seca em Espanha (4), e de 8 de Setembro de 2005 sobre as 
catástrofes naturais (incêndios e inundações) ocorridas este Verão na Europa (5),

– Tendo em conta as sua resoluções de 16 de Fevereiro de 2006 sobre a execução de uma 
estratégia florestal para a União Europeia (6) e sobre a gestão de riscos e das crises no 
sector agrícola (7), 

– Tendo em conta o Protocolo de Quioto à ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas (CCNUCC) de 11 de Dezembro de 1997, e a ratificação do memo 
pela CE, em 31 de Maio de 2002,

– Tendo em conta o relatório científico do Instituto para a Sustentabilidade e a Investigação 
do Centro Comum de Investigação da Comissão sobre as Alterações Climáticas e a 
Dimensão Europeia da Água (8),

– Tendo em conta o projecto de investigação sobre gestão dos riscos de inundação no 
âmbito do Sexto ProgramaQuadro da Comissão Europeia (2002-2006) (9), 

– Tendo em conta o relatório sobre as alterações climáticas e catástrofes naturais (10) do 
Instituto para uma Política Ambiental Europeia,

– Tendo em conta a legislação em vigor sobre as ajudas de Estado no sector agrícola (11),

  
1 DO C 272 E de 13.11.2003, p. 471.
2 DO C 247 E de 6.10.2005, p. 144..
3 DO C 33 E de 9.2.2006, p. 599.
4 Textos  aprovados nessa data, P6_TA(2005)0187.
5 Textos aprovados nessa data, P6_TA(2005)0334.
6 Textos  aprovados nessa data, P6_TA (2006)0068.
7 Textos  aprovados nessa data, P6_TA (2006)0067.
8http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Change_and_the

_European_Water_Dimension_2005.pdf.
9 www.floodsite.net
10 Institute for European Environmental Policy (2006): Climate change and natural disasters: Scientific evidence 
of a possible relation between recent natural disasters and climate change, Policy Brief for the EP Environment
Committee (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25 January 2006.
11 Regulamento (CE) n° 994/98 do Conselho, de 7 de Maio de 1998, sobre determinadas categorias de ajudas de 
Estado horizontais (DO n° 142 de 14.5.1998, p. 1), complementado pelo Regulamento da Comissão "de isenção" 
relativa às ajudas de Estado para as pequenas e médias empresas dedicadas à produção, transformação e 
comercialização de produtos agrícolas (DO n° 1 de 31.1.2004) e as linhas directrizes da Comunidade relativas às 
ajudas de Estado no sector agrícola (DO C n° 28 de 1.2.2000 e DO C n° 232 de 12.8.2000, p. 19).
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– Tendo em conta o Regulamento que cria o Fundo de Solidariedade da União Europeia 
(12),

– Tendo em conta o Regulamento "Forest Focus" (13),

– Tendo em conta o Regulamento que instaura o Fundo Europeu Agrícola para o 
Desenvolvimento Rural (FEADER) (14),

– Tendo em conta a Decisão que estabelece um mecanismo de cooperação em matéria de 
protecção civil (15),

– Tendo em conta as comunicações e propostas apresentadas pela Comissão relativas a uma 
estratégia florestal europeia (COM (1998)0649), relativas ao programa espacial Global 
Monitoring for Environment and Security (GMES) (COM(2004)0065), à gestão dos 
riscos e das crises na agricultura (COM(2005)0074), à reforma do Fundo de 
Solidariedade (COM (2005)0108), ao instrumento de preparação de resposta rápida para 
emergências graves (COM (2005)0113), às directrizes estratégicas de desenvolvimento 
rural (COM(2005)0304), à avaliação e gestão de inundações (COM(2006)0015), e à 
isenção relativa aos auxílios estatais no sector agrícola, de 8 de Fevereiro de 2006,

– Tendo em conta o artigo 45 do seu Regimento,

- Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A6-0000/2006),

A. Considerando que a produção agrícola e silvícola é uma actividade económica 
estreitamente ligada à natureza e, por esta mesma razão, exposta às inclemências 
climáticas (seca, geadas, granizo, incêndios, inundações), aos riscos sanitários (pragas, 
epizootias) e à contaminação (chuvas ácidas, transferências genéticas involuntárias),

B. Considerando que a ocorrência de fenómenos naturais imprevistos pode colocar em 
perigo a viabilidade das explorações e fomentar o seu abandono, em particular das mais 
pequenas e de zonas com handicaps estruturais,

C. Considerando que as catástrofes naturais atentam contra o desenvolvimento sustentável 
na medida em que acentuam o declive demográfico rural, agravam os problemas de 
erosão e desertificação, danificam os ecossistemas e põem em causa a biodiversidade,

  
12 Regulamento (CE) n° 2012/2002 do Conselho, de 11 de Novembro de 2002, sobre a criação do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia (DO n° 311 de 14.11.2002, p.3).
13 Regulamento (CE) n° 2152/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro de 2003, relativo 
ao acompanhamento das florestas e das interacções ambientais na Comunidade (Forest Focus) (DO n° 324 de 
11.12.2003 - p.3), modificado pelo Regulamento (CE) n° 788/2004 (DO n° 138 de 30.4.2004).
14 Regulamento (CE) n° 1698/2005 do Conselho, de 20.9.2005, relativo à ajuda ao desenvolvimento rural através 
do FEADER (DO n° 277 de 21.10.2005, p. 1).
15 Decisão 2001/792/CE, de 23 de Outubro de 2001, que estabelece um mecanismo comunitário destinado a 
facilitar uma cooperação reforçada no quadro das intervenções de socorro da Protecção Civil (DO n° 297 de 
15.11.2001).
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D. Considerando as reiteradas declarações das instituições comunitárias a favor de uma 
agricultura multifuncional no conjunto do território da União,

E. Considerando que aos riscos naturais induzidos pelas alterações climáticas se somam 
ainda novos riscos para a agricultura, como a expansão de novas tecnologias genéticas ou 
a consolidação do processo de globalização, que facilitam a importação de pragas e 
epizootias ou a contaminação involuntária por organismos geneticamente modificados, 

F. Considerando que as últimas reformas da PAC aliadas à progressiva abertura e 
globalização da agricultura aumentam a instabilidade dos mercados europeus que com 
urgência necessitam de novos mecanismos de gestão de crises,

G. Considerando que o aparecimento cada vez mais frequente de catástrofes naturais e crises 
sanitárias e de mercados não encontram suficientes mecanismos de resposta a nível 
comunitário, de que a não abrangência da seca pelo Fundo de Solidariedade constitui o 
exemplo mais eloquente,

H. Considerando que as insuficiências constatadas nas intervenções comunitárias são 
agravadas pela diversidade de mecanismos contra as calamidades naturais existentes a 
nível nacional, bem como pelo seu desenvolvimento desigual, atentando contra os 
princípios de coesão e solidariedade a que apelam o modelo social europeu e a construção 
supranacional, 

1. Congratula-se com as comunicações e propostas recentemente apresentadas pelas 
Comissão (melhoria da capacidade de reacção face a catástrofes e crises, avaliação e 
gestão das inundações, reforma do Fundo de Solidariedade, melhoria do mecanismo de 
protecção civil, novas directrizes do desenvolvimento rural para 2007/13, isenções 
relativas a ajudas de Estado no sector agrícola, gestão de riscos e crises na agricultura);

2. Entende que as calamidades naturais, sanitárias ou tecnológicas que superem a escala 
local deverão encontrar uma resposta adequada, mediante o Fundo de Solidariedade, o 
Fundo veterinário, as medidas contra os incêndios no seio do programa Forest Focus ou o 
regime de ajudas de Estado à agricultura; não obstante, de forma a catalizar uma 
verdadeira estratégia comunitária face às catástrofes, estes mecanismos deverão ser mais 
flexíveis, ver ampliado o seu campo de actuação, designadamente mediante a inclusão da 
seca no âmbito de intervenção do Fundo de Solidariedade, dotar-se de maiores meios 
financeiros e concentrar-se nos produtores e zonas mais vulneráveis;

3. Estima que as medidas de derrogação da PAC aplicadas pela Comissão em casos de 
catástrofes naturais (adiantamento dos pagamentos, libertação das existências de cereais 
em intervenção, autorização do uso das terras em pousio para a alimentação de gado, 
entre outras), apesar de positivas, ficam muito aquém das necessidades para cobrir as 
perdas geradas e nem sempre são decididas com a celeridade requerida; 

4. Opina que a política de desenvolvimento rural pode ter um papel relevante na prevenção 
das calamidades naturais; recomenda que nos planos nacionais ou regionais de 
desenvolvimento rural seja dada prioridade às medidas dirigidas às causas das catástrofes 
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(luta contra a erosão, repovoamento florestal com espécies adequadas, obras hidráulicas, 
limpeza das florestas, acções agro-ambientais de poupança de água, entre outras);

5. Considera ainda imprescindível, no quadro dos planos de desenvolvimento rural, dar 
conta dos problemas estruturais do mundo rural (declive demográfico, abandono de 
terras, defesa do solo rústico face à urbanização intensiva, processos de desflorestação, 
fragmentação excessiva da propriedade florestal, entre outros) que, a não ser contidos, 
aumentam as possibilidades de risco no futuro; 

6. Solicita que, no contexto das directrizes estratégicas para o desenvolvimento rural 
2007/13, sejam reforçadas as percentagens de co-financiamento das medidas específicas 
no âmbito das florestas, da luta contra a erosão e das infra-estruturas hidráulicas; 

7. Manifesta a convicção de que as crises graves de mercados constituem acontecimentos 
imprevistos e excepcionais conduzindo a riscos para as explorações agrícolas tanto ou 
mais graves do que aqueles provocados por catástrofes naturais sendo necessário um 
apoio específico da parte da União;

8. Corrobora a sua deliberação , no contexto do relatório sobre a gestão dos riscos e das 
crises no sector agrícola, de instar a Comissão a: 
- criar um seguro público financiado pela União Europeia, de modo a que possam ser 

criadas melhores condições de enquadramento no respeitante à gestão de riscos e à 
prevenção de crises,

- criar um sistema de resseguro coerente e acessível para todos os Estados-Membros no 
quadro da Política Agrícola Comum;

9. Entende que, de acordo com as experiências existentes, este novo instrumento de gestão 
do risco carecerá de um forte apoio público para ser eficaz, o que dificilmente poderá 
alcançar-se com uma modulação como a proposta pela Comissão;

10. Propõe que, complementarmente à instauração deste novo sistema de gestão do risco, se 
preveja o alargamento a outras OCM de programas de reestruturação similares aos já 
existentes no âmbito do tabaco, do algodão, da vinha e da beterraba;

11. Estima que é urgente, dando sequência às preocupações contidas na Comunicação 
apresentada pela Comissão sobre a gestão dos riscos e das crises na agricultura, que esta 
aprofunde os estudos necessários tendentes à criação de um sistema de estabilização dos 
preços ou dos rendimentos, consoante se mantenham ou não as características do regime 
de pagamento único (RPU) actualmente em vigor, de forma a garantir aos agricultores 
europeus um sistema de protecção similar ao dos seus principais parceiros comerciais;

12. Reitera que uma verdadeira estratégia contra as catástrofes na agricultura não poderá 
limitar-se a medidas de choque e que haverá que ter em conta acções de formação, 
informação e prevenção, a financiar no enquadramento do mecanismo da protecção civil, 
do programa Forest Focus, da política de desenvolvimento rural e o Fundo Social 
Europeu; 

13. Estima que a elaboração de mapas de risco e de planos de gestão não deveria limitar-se às 
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inundações, como acontece com a actual proposta de Directiva da Comissão, mas 
também estender-se ao âmbito da seca e dos incêndios;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão .
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Um enfoque agrário sobre as catástrofes naturais

O alcance comunitário das catástrofes naturais registadas em 2005 conduziu o Parlamento 
Europeu ao convencimento de que havia chegado o momento para dar um salto qualitativo a 
favor de uma estratégia supranacional para combatê-las, motivando assim a adopção da sua 
Resolução de 8 de Setembro de 2005 (P6_TA(2005)0334).

Neste contexto inscreve-se este relatório de iniciativa sobre os aspectos agrícolas das 
calamidades naturais que, juntamente aos elaborados por outras comissões - ambiente e 
desenvolvimento rural, tem como objectivos o avançar da reflexão sobre como melhorar a 
acção comunitária contra as catástrofes e sustentar os trabalhos já empreendidos pela 
Comissão (16).

Por outro lado, sendo clara e consciente a dificuldade de separar as temáticas agrárias, 
territoriais e ambientais, opera uma abordagem no seu conjunto mas do ponto de vista da 
agricultura, com o objectivo da consolidação de um desenvolvimento sustentável da 
agricultura e mundo rural na União que seja coerente com o modelo agrícola e social europeu
e que preserve a multifuncionalidade da actividade agrícola. 

2. A agrossilvicultura, um sector exposto aos riscos naturais

A produção agrossilvícola é uma actividade económica singular, estreitamente ligada à 
natureza e, por esta mesma razão, especialmente exposta às inclemências climáticas, aos 
riscos biológico-sanitários e à contaminação.

Em determinados casos, estes colocam em perigo a viabilidade das explorações, 
particularmente as mais pequenas, circunstância que, a posteriori, atenta contra as reiteradas 
declarações das instituições comunitárias a favor de uma agricultura multifuncional no 
conjunto dos territórios da União. 

3. Um défice de políticas públicas para fazer face aos riscos biológicos, naturais e 
tecnológicos

Tradicionalmente, os poderes públicos intervêm na atenuação dos riscos imprevistos, seja 
com mecanismos de regulação dos mercados para as crises conjunturais, ou seja com medidas 
excepcionais de apoio para o caso de calamidades naturais de grande escala, incluindo as 

  
16 Propostas sobre a reforma do Fundo de Solidariedade (COM(2005)0108), sobre a avaliação e gestão das 
inundações (COM(2004)0472 y COM(2006)015), sobre o instrumento de preparação de resposta rápida para 
emergências graves (COM (2005)0113), de melhoria do mecanismo de protecção civil (COM(2005)0137), de 
orientações estratégicas para o desenvolvimento rural para o período de 2007/13 (COM(2005)0304), sobre a 
gestão das crises agrícolas (COM (2005)074), e de modificação do regime de ajudas de Estado à agricultura (de 
8 de Fevereiro de 2006, ainda não publicada).
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crises sanitárias.

No entanto, a progressiva liberalização e abertura dos mercados agrícolas, bem como as 
crescentes restrições orçamentais de que padecem os finanças nacionais e da União, diluem a 
capacidade dos instrumentos de política agrícola de apoiar as explorações em situações de 
crises de mercados, sanitárias ou catástrofes.

- a) Os mecanismos de resposta supranacional

As medidas agrárias aplicadas em caso de catástrofes naturais de grande escala (17) têm 
sempre um carácter pontual e nem sempre são decididas com a celeridade requerida. Idêntico 
comentário pode fazer-se do Fundo veterinário no caso do aparecimento de epizootias.

Por outro lado, as acções relativas à protecção e melhoria da gestão das florestas no contexto 
do programa Forest Focus, mais redutoras do que o regulamento anteriormente em vigor18, 
estão longe de ser o catalizador que permita o estabelecimento de uma verdadeira estratégia 
comum a favor dos ecossistemas florestais, conforme o comprova o acórdão do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias que expressamente declarou que "os efeitos dos 
regulamentos anulados mantêm-se em vigor até o Conselho adoptar, dentro de prazo razoável, 
novos regulamentos com idêntico objecto"(19), o que até ao momento parece não ter sucedido.
 

Na mesma tónica, a eficácia no sector agrícola do vigente Fundo de Solidariedade deixa 
muito a desejar, nomeadamente por excluir a seca do seu âmbito de aplicação.

- b) Os mecanismos de resposta a nível interno

As insuficiências a nível comunitário são agravadas pela diversidade de mecanismos de 
prevenção e luta existentes a nível nacional bem como pelo seu desenvolvimento desigual 
(20), o que desemboca num tratamento distinto segundo os produtores e os territórios que não 
traduz os princípios de coesão e solidariedade a que apela a construção europeia. 

- c) Em conclusão: a insuficiência operativa face ao incremento dos riscos

É paradoxal que esta evolução negativa das políticas públicas coincida com um claro 
incremento dos acontecimentos imprevistos com perdas financeiras para as explorações 
agrícolas. Em síntese, os riscos dilatam-se em consequência da confluência de diversos 
factores, sendo de realçar o já indiscutível processo de alteração climática, a expansão de 
novas tecnologias genéticas e, por fim, a consolidação do processo de globalização. 

  
17 Entre outras medidas: adiantamentos dos pagamentos directos, disponibilizar aos produtores as existências de 
cereais em intervenção a preços favoráveis, autorização do uso das terras em pousio para a alimentação do gado, 
flexibilidade na aplicação das regras de densidade de animais por área ou a retenção dos animais.
18 Regulamento (CEE) 2158/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992, relativo à protecção das florestas da 
Comunidade contra os incêndios.
19 Acórdão do TJCE de 25 de Fevereiro 1999, processos C-164/97 e C-165/97, Parlamento Europeu contra o 
Conselho da União Europeia. 
20 Fundos de indemnização, créditos de campanha, seguros, regimes fiscais, dispositivos de protecção civil, 
medidas existentes de prevenção e combate ao fogo, políticas de repovoamento e limpeza das florestas, estado 
dos investimentos em obras hidráulicas, níveis de exigência e cumprimento das normas urbanísticas, etc. 
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De referir que esta última inclui a progressiva importação de pragas e epizootias ou a 
contaminação involuntária por organismos geneticamente modificados e facilita a sua rápida 
expansão. Se a isto somarmos a instabilidade decorrente da crescente abertura dos mercados, 
devemos concluir que a intervenção pública da União não se encontra à altura das 
circunstâncias e precisa de novos mecanismos para fazer frente às calamidades de grande 
porte que assolam recorrentemente a agrossilvicultura. 

4. As lições da experiência recente: as catástrofes naturais de 2005

As afirmações anteriores puderam lamentavelmente confirmar-se nas calamidades naturais 
ocorridas em 2005 em numerosos Estados da União e países candidatos, seis dos quais (ES, 
PT, D, A, FR e IT) foram visitados por delegações do Parlamento Europeu, que assim 
estabeleceram contactos muito úteis com autoridades nacionais, regionais e locais e 
representantes da sociedade civil, cuja disponibilidade e cooperação merecem ser sublinhadas. 

- a) As chuvas torrenciais, as avalanches e as inundações atingiram a Suécia, os Países 
Bálticos, o sul da Alemanha, Áustria, República Checa, Croácia, Eslovénia, França, Hungria, 
Itália, Polónia e Roménia.

- b) A seca atingiu uma amplitude e duração excepcionais no sul da Europa, afectando em 
especial Portugal, Espanha, Itália e França. O défice hídrico colocou em evidência a 
vulnerabilidade climática da agricultura de sequeiro e da pastorícia. Também suscitou a 
necessidade de políticas de longo prazo para a gestão de um bem escasso como a água e para 
fomentar a prática da poupança. Por último, os reduzidos valores pluviométricos 
repercutiram-se negativamente na flora e fauna agravando o problema, já em si preocupante, 
dos incêndios florestais nas regiões mediterrânicas

- c) Os incêndios arrasaram milhares de hectares de floresta e do sub-bosque do Sudoeste da 
União. Em 2005 contabilizaram-se 484 000 ha ardidos, somando-se aos 345 000 ha de 2004 e 
aos 740 000 ha de 2003, lamentando-se, em alguns casos, a perda de vidas humanas. Está
claro que as elevadas temperaturas estivais e a escassa chuva terão sido um factor 
desencadeante. No entanto, a estes elementos há que acrescentar outros que inibem as 
medidas aplicadas pelas autoridades internas no âmbito do desenvolvimento rural: o êxodo 
rural com o abandono progressivo das actividades agrárias que tradicionalmente preservam a 
floresta, a falta de incentivos para a recolha de biomassa, a fragmentação excessiva da 
propriedade florestal, a reflorestação com espécies inadaptadas ao clima mediterrânico, a 
insuficiência de meios técnicos e humanos para a luta contra os fogos, o controlo deficitário 
das actividades humanas em períodos e zonas de alto risco de incêndio, ou, por fim, a 
permissividade de urbanização das terras de uso agrário ou florestal.

5. Propostas do relator

A fim de instaurar uma verdadeira estratégia comunitária contra os acontecimentos 
imprevistos com impacto nas explorações e mundo rural, o relator entende que a solução 
passa pela criação de um novo modelo assente em três pilares, para protecção dos agricultores 
contra catástrofes naturais ou factores aleatórios que produzam idênticas consequências, 
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composto pela integração coerente dos instrumentos comunitários já existentes ou em 
aperfeiçoamento, dos instrumentos a nível dos Estados-membros, e por novos instrumentos a 
criar:

I . Um sistema de gestão de calamidades
II. Um sistema de gestão de riscos
III. Um sistema de estabilização, com dois cenários alternativos

I. Sistema de gestão de calamidades
Um sistema de gestão de calamidades direccionado para o sector agrícola deverá possuir duas 
componentes. Em primeiro lugar, uma componente de âmbito nacional, para as calamidades 
de menor dimensão, que promova acções de prevenção e que seja capaz de fazer face aos 
prejuízos, auxiliando os agricultores a retomar a sua actividade. Em segundo lugar, uma 
componente de âmbito comunitário, que permita accionar mecanismos de auxílio que apoiem 
de forma significativa os agricultores afectados por catástrofes de grandes dimensões. 

À primeira vertente será dada melhor resposta através da utilização dos mecanismos 
existentes no âmbito dos Fundos Estruturais, nomeadamente o actual FEOGA e o futuro 
FEADER. Estes, através dos programas nacionais de Desenvolvimento Rural, prevêem apoios 
para o restabelecimento do potencial de produção agrícola e florestal afectado por catástrofes 
naturais, nomeadamente para a reconstrução ou reposição de infra-estruturas agrícolas e 
florestais de carácter colectivo ou capital fixo das explorações agrícolas danificadas em 
consequência de catástrofes naturais, de origem climatérica ou outra.

À segunda vertente deverão responder auxílios de estado bem como os instrumentos 
comunitários que se venham a considerar adequados, designadamente o Fundo de 
Solidariedade com alargada abrangência, que neste momento se encontra em fase de 
reformulação, alargando a sua abrangência de forma a contemplar outras catástrofes, em 
especial a seca. 

II. Sistema de gestão de riscos
Uma componente fundamental do modelo proposto será a existência de um sistema de gestão 
de risco eficaz e de uso generalizado, gerido a nível de cada Estado-Membro. Este sistema 
deverá constituir uma rede de prevenção face aos principais riscos que afectam de forma 
recorrente o sector agrícola europeu.

Os instrumentos a utilizar deverão ter grande flexibilidade, sendo dado papel de relevo aos 
seguros e resseguros agrícolas, a fundos mutualistas e ainda eventualmente a instrumentos 
mais inovadores como os mercados de futuros, derivativos e opções.

O seu financiamento poderá ser efectuado no âmbito do EIXO 1 dos Programas Nacionais de 
Desenvolvimento Rural, ao abrigo do Regulamento do FEADER, nomeadamente através do 
ponto percentual de modulação.

III. Sistema de estabilização
As alterações em curso no nível de suporte e na composição da PAC justificam a criação de 
um terceiro sistema, de carácter transversal, que contribua directa ou indirectamente para a 
estabilização dos rendimentos agrícolas.
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No caso de vir a ocorrer, em consequência dos compromissos que venham a ser assumidos no 
contexto das negociações em curso na OMC, uma redução significativa nos níveis de 
protecção aduaneira em vigor, os preços agrícolas comunitários vão passar a ficar muito mais 
sujeitos às flutuações dos correspondentes preços mundiais, tornando-se indispensável 
adoptar medidas que permitam assegurar, em condições excepcionais, a estabilização dos 
preços agrícolas comunitários contribuindo, assim, indirectamente para a estabilização dos 
rendimentos dos produtores agrícolas da UE.

Este tipo de medida deverá ser suficiente para assegurar a estabilização dos rendimentos 
agrícolas na UE desde que se venham a manter as características e possibilidades de actuação 
decorrentes do regime de pagamento único (RPU) actualmente em vigor.

A admitir que, ao longo dos próximos anos, o RPU irá também sofrer uma transformação que 
lhe retire a sua abrangência actual justifica-se a introdução de um sistema de estabilização 
directa dos rendimentos, com um âmbito de actuação mais alargado que o da mera
estabilização dos preços agrícolas.

Neste contexto, é indispensável que a Comissão Europeia desenvolva com urgência os 
estudos necessários para o aprofundamento desta problemática por forma a fundamentar as 
decisões adequadas a estes dois tipos de cenários alternativos.

Dos diferentes tipos de instrumentos actualmente disponíveis a nível internacional, a análise a 
realizar deverá tomar como referência:
- o sistema de pagamentos contra-ciclo actualmente em vigor nos EUA como base para a 
concepção de um futuro sistema de estabilização dos preços agrícolas comunitários.
- o sistema CAIS (Canadian Agriculture Income Stabilization), como base para a concepção 
de um futuro sistema de estabilização de rendimentos de produtores agrícolas da UE.

Em ambos os casos é essencial que se venha a assegurar uma grande abrangência dos sistemas 
em causa, quer em termos de produtos, quer geograficamente.
O financiamento deste tipo de sistemas deverá ser equacionado no contexto das poupanças 
associadas com as reduções de despesas, que irão ocorrer no futuro, com a intervenção e as 
restituições à exportação.

Por último a União, para além dos seus dispositivos de urgência, deverá enfatizar as acções de 
formação, informação e prevenção. Estas medidas deveriam em qualquer caso ser financiadas 
fora da PAC: seja no âmbito da protecção civil, do programa Forest Focus, dos programas de 
desenvolvimento rural. Neste último caso, as medidas de prevenção mais evidentes (tais com 
a luta contra a erosão, o repovoamento florestal, a limpeza das florestas, obras hidráulicas ou 
acções agroambientais de melhoria da gestão da água) deveriam ser obrigatórias e/ou garantir 
um mínimo nos programas nacionais ou regionais de modo a assegurar aos agricultores 
europeus um tratamento semelhante em circunstâncias idênticas. Neste contexto, a elaboração 
de mapas de risco e de planos de gestão não deveriam limitar-se às inundações, tal como no 
caso da última proposta de Directiva apresentada pela Comissão, mas também estender-se ao 
âmbito da seca e dos incêndios. As medidas de formação e informação deveriam ter cobertura 
dentro do FSE. 


