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RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DO PARLAMENTO EUROPEU 

PERGUNTAS ESCRITAS ADICIONAIS AO COMISSÁRIO 

INDIGITADO PARA A PASTA DA AGRICULTURA 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

 

Agradeço a oportunidade que me dão de prestar mais informações sobre a pasta da 

Agricultura e do Desenvolvimento Rural, juntamente com as minhas reflexões sobre o modo 

de tornar a agricultura europeia mais competitiva, mais ecológica, justa e inovadora. 

 

1/ Na audição de 1 de outubro de 2019, referiu uma visão de longo prazo para a agricultura. 

Em que consiste essa visão e como se integra na atual reforma da PAC, em particular, no 

que diz respeito: 

1.1- Ao Pacto Ecológico Europeu: que papel prevê para a agricultura biológica e as novas 

técnicas de reprodução? 

O Pacto Ecológico Europeu, em particular a estratégia «do produtor ao consumidor», 

proporcionará o quadro de uma visão a longo prazo para as zonas rurais, nas quais a 

agricultura desempenhará uma função importante. O pacto contemplará questões 

fundamentais relacionadas com os métodos agrícolas e com as possibilidades de produzirmos 

alimentos de forma segura e sustentável, e explorará as respostas políticas a estes fatores e 

desafios. Esta visão a longo prazo basear-se-á na análise extensiva, refletida na avaliação de 

impacto que acompanha as propostas de reforma da política agrícola comum (PAC). 

 

A agricultura biológica pode, de facto, desempenhar uma função importante no contexto do 

Pacto Ecológico Europeu, no contexto do combate às alterações climáticas e dos esforços 

para se alcançar o objetivo de poluição zero. Este modo de produção agrícola pode contribuir 

muito para o aumento da biodiversidade e da proteção dos solos através da redução do uso de 

pesticidas e fertilizantes. A superfície total dedicada à produção biológica na UE-28 era de 

12,6 milhões de hectares (ha) em 2017. De acordo com os dados do Eurostat, o aumento da 

superfície dedicada à produção biológica entre 2012 e 2017 foi de 25 %, demonstração clara 

de que os consumidores tendem cada vez mais a comprar alimentos biológicos. 

Acredito firmemente que a União Europeia deve incentivar a produção biológica no quadro 

da reforma da PAC. Os Estados-Membros devem aproveitar esta oportunidade para 

aumentarem, nos planos estratégicos nacionais, o apoio aos agricultores que aplicam métodos 

biológicos. Para se promover este modo de produção e se remunerarem devidamente os 

agricultores, poderão estabelecer-se novos regimes ecológicos. Apresentar-vos-ei um plano 

de ação europeu para a promoção da agricultura biológica e aguardo com expectativa a vossa 

contribuição. 

 

Como é do vosso conhecimento, as novas técnicas de reprodução serão da responsabilidade 

da minha colega Stella Kyriakides. Em meu entender, impõe-se um debate sobre esta questão, 

à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, no qual devem participar todas as 
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partes interessadas e os cidadãos. Sejam quais forem as medidas sobre a utilização segura de 

novas técnicas de reprodução, elas deverão ser adequadas e proporcionadas, devendo 

igualmente ser estudadas as utilizações que poderão ser-lhes dadas. Estão já em curso na UE 

muitas investigações sobre novas técnicas de reprodução e teremos de analisar todos os 

elementos de prova disponíveis. Nesta matéria, trabalharei em estreita colaboração com o 

comissário responsável pela Saúde e com o Parlamento Europeu. 

1.2- À agricultura familiar: que medidas concretas irá adotar para prevenir a apropriação 

de terras e qual é a sua posição sobre o compromisso alcançado na Comissão AGRI 

relativamente à fixação de limites máximos e ao pagamento redistributivo? 

Como parte da sua proposta para a política futura, a Comissão propôs a manutenção do 

instrumento fundamental para que a agricultura se torne numa fonte sustentável de 

rendimento para a nossa comunidade agrícola, nomeadamente os pagamentos diretos. 

A maior parte deste apoio ao rendimento é concedida às explorações agrícolas familiares. 

Com efeito, atualmente, 72 % do total dos pagamentos diretos destinam-se às explorações 

familiares profissionais de média dimensão — de 5 a 250 ha —, que trabalham 2/3 da 

superfície agrícola da UE. 

Contudo, uma parte significativa e crescente do apoio ao rendimento está a ser capturada por 

grandes explorações agrícolas (de dimensão superior a 250 ha), que exploram cerca de 30 % 

das terras agrícolas da UE, embora representem apenas pouco mais de 1 % do número total 

de explorações agrícolas. 

Esta situação tem suscitado preocupações e poderá pôr em risco a legitimidade e a 

credibilidade da PAC aos olhos dos cidadãos da UE. Além disso, afeta a eficiência do nosso 

principal instrumento da política de apoio, uma vez que as grandes explorações beneficiam de 

economias de escala e de maior flexibilidade na gestão. 

Consequentemente, a Comissão propôs a introdução de vários instrumentos e mecanismos 

importantes que visam aperfeiçoar a distribuição e a orientação do apoio aos beneficiários da 

PAC. 

Esses instrumentos e mecanismos relacionam-se, em primeiro lugar, com a introdução 

obrigatória de: 

- um pagamento redistributivo complementar para a sustentabilidade das pequenas e 

médias explorações (a definir pelos Estados-Membros). Este pagamento redistributivo, que já 

está a ser efetuado em 10 Estados-Membros, demonstrou ser eficiente na redistribuição do 

apoio entre explorações agrícolas maiores e menores da UE, onde, em média, o rendimento 

aumenta com a dimensão da exploração; 

- um mecanismo de redução dos pagamentos e de limitação, que reduza 

progressivamente os pagamentos diretos a partir de 60 000 EUR e estabeleça como limite 

100 000 EUR. Estes valores foram propostos para se proceder a uma efetiva mudança na 

distribuição do apoio ao rendimento, uma vez que, atualmente, são cerca de 30 000 as 

explorações que beneficiam de montantes superiores a 100 000 EUR – ou seja, menos de 

0,5 % da população apoiada absorvem mais de 15 % do apoio direto. Entendo que uma 
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revisão em alta destes limiares reduziria significativamente a eficácia do mecanismo e poria 

em causa a sua pertinência. 

Devo acrescentar que os Estados-Membros serão também obrigados a orientar o apoio para 

aqueles que dele realmente necessitam, ou seja, os verdadeiros agricultores, ou, noutros 

termos, aqueles que dependem essencialmente da agricultura para ganharem a vida. É 

fundamental que se mantenha a obrigação de os Estados-Membros melhorarem a perceção 

pública da PAC e do seu desempenho. Para o efeito, devem igualmente impedir que as 

entidades cuja atividade principal não seja a agricultura beneficiem de apoio ao rendimento 

de que não necessitam, desviando-o dos outros. 

Os Estados-Membros podem ainda utilizar o chamado pagamento de montante 

predeterminado para simplificar a vida dos pequenos agricultores e assegurar-lhes um 

montante que os ajude a tornarem-se mais competitivos, apesar da sua dimensão. 

Por último, permitam-me recordar-vos que os Estados-Membros terão de fixar no seu plano 

estratégico, um objetivo para a redistribuição às explorações agrícolas de menor dimensão 

(aquelas cuja dimensão inferior à média). O cumprimento deste objetivo será acompanhado 

de perto no âmbito do exercício anual de avaliação do desempenho proposto pela Comissão 

para a futura PAC. Assim, os Estados-Membros conceberão a sua estratégia de intervenção 

utilizando os instrumentos que acabei de descrever para garantir a consecução dos seus 

objetivos. 

Estou ciente da proposta de limitação apresentada pela Comissão AGRI, a qual consiste na 

redução obrigatória a partir de 100 000 EUR, sem limites nem taxas de redução. 

Estou também ciente da controvérsia que essa proposta suscitou nos debates. 

Acredito que a limitação obrigatória beneficia claramente os agricultores familiares, sendo 

esta questão, como sabeis, uma das minhas principais prioridades. 

O bom funcionamento do mercado fundiário é essencial para a preservação do modelo 

agrícola europeu, mas a regulamentação da transferência de terras não é competência que 

tenha sido conferida à União, mantendo-se, por conseguinte, nos termos do Tratado, na esfera 

de competências dos Estados-Membros. As terras agrícolas são, reconhecidamente, um bem 

escasso e especial. Por conseguinte, quase todos os Estados-Membros legislaram no sentido 

de assegurarem uma gestão adequada das terras, evitar a especulação excessiva com as terras 

agrícolas e combater a concentração da propriedade de terras agrícolas. Continuarei a 

considerar importantes as questões referentes à concentração de terras e posso assegurar-vos 

que a Comissão continuará a acompanhar de perto o funcionamento dos mercados fundiários. 

1.3- Inovação: poderá indicar domínios concretos em que vê potencial para a inovação no 

setor agrícola? 

Uma questão geral relacionada com a inovação é o facto de os conhecimentos já disponíveis 

não serem suficientemente utilizados ou utilizáveis pela comunidade agrícola. Os agricultores 

têm de se apropriar das novas tecnologias, dos novos modelos de negócio e das novas formas 

de cooperação. A PAC pode dar um contributo substancial colocando os agricultores no 

centro do processo de inovação. Um instrumento eficaz é a Parceria Europeia de Inovação 

para a Produtividade e a Sustentabilidade Agrícolas (PEI-AGRI). A PEI-AGRI financiou já 

mais de 1 200 grupos operacionais em toda a UE. Os agricultores estão presentes em mais de 

90 % destes grupos e desempenham uma função fundamental concebendo inovações que 

podem tornar-se imediatamente operacionais em domínios que vão desde a gestão da água e 
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dos solos, passando pelo controlo de pragas e doenças, pela qualidade dos alimentos, pela 

competitividade das cadeias de valor, até à eficiência energética e muitos outros. O fomento 

da inovação através de instrumentos como a PEI é importante para se habilitarem os 

agricultores e silvicultores europeus a enfrentarem desafios futuros e para os ajudar a 

aumentar a produtividade, a resiliência e a sustentabilidade. 

Outro domínio importante, que terá um potencial de inovação enorme é o da digitalização da 

agricultura (Internet das Coisas, Agricultura de Precisão). Este domínio tem potencial para 

promover a sustentabilidade do setor e de toda a cadeia de valor, desde a produção até ao 

consumo. A inovação na economia circular contribuirá para uma melhor utilização dos 

recursos naturais (reutilização de resíduos, etc.) e para o fomento do crescimento rural através 

de novas atividades e empresas. O desenvolvimento de novas utilizações da biomassa, em 

particular, através da bioeconomia, oferece aos agricultores oportunidades para se integrarem 

em novas cadeias de valor (como as das energias de fonte renovável e a dos novos materiais 

provenientes de fontes biológicas) e aumentarem os seus rendimentos. Tais inovações, como 

a agrossilvicultura, podem trazer múltiplos benefícios aos agricultores (melhor controlo das 

doenças e rendimento suplementar proveniente da madeira, por exemplo) e, simultaneamente, 

contribuir para a atenuação das alterações climáticas (armazenamento de carbono) e a 

adaptação a essas alterações (microclima melhorado). As inovações no controlo biológico de 

pragas e doenças, assistido pela digitalização, devem permitir também que se reduza a 

utilização de pesticidas químicos no setor agrícola. 

A divulgação de conhecimentos baseia-se na geração de conhecimentos. A Comissão propôs, 

no âmbito do próximo QFP, um orçamento de 10 mil milhões de EUR para a investigação 

nos campos da agricultura, da alimentação e dos recursos naturais, com especial incidência 

nos solos. 

Os resultados da investigação e da inovação são encorajadores, mas peço a vossa ajuda para a 

sua divulgação na UE. Sempre que visitar um Estado-Membro, incluirei no meu programa 

um evento relacionado com a investigação e a inovação agrícola. 

 

2.1 Um dos princípios fundadores da PAC consistia em «assegurar um nível de vida 

equitativo à população agrícola». Como irá garantir a distribuição equitativa dos 

pagamentos da PAC na próxima reforma, a fim de cumprir este princípio? Em especial, 

compromete-se a apoiar a plena convergência dos pagamentos por hectare nos 

Estados-Membros no próximo período de programação, tendo em conta que os pagamentos 

divergentes nos Estados-Membros se baseiam em dados históricos anteriores a 2003, quando 

os pagamentos eram dissociados, sendo, por conseguinte, indefensáveis? 

 

Sou favorável à consecução, em tempo útil, da plena convergência interna. 

 

Sei que subsistem diferenças no nível do pagamento de base por hectare entre agricultores de 

um mesmo Estado-Membro. Algumas dessas diferenças justificam-se plenamente e 

justificar-se-ão também na aplicação da proposta da Comissão, uma vez que nem todos os 

agricultores de um Estado-Membro enfrentam as mesmas situações agronómicas e 

socioeconómicas. Neste contexto, a Comissão propôs que todos os Estados-Membros 
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tivessem a opção de diferenciar o nível de apoio básico entre grupos de territórios 

confrontados com diferentes condições agronómicas ou socioeconómicas. 

 

No sistema atual, dos 18 Estados-Membros que concedem o pagamento de base mediante 

direitos ao pagamento, em 7 os direitos continuam a basear-se parcialmente em referências 

históricas de produção no final do ano (resultado da reforma de 2013). A Comissão propõe 

que se imponha até 2026, o mais tardar, maior convergência do valor dos direitos, através do 

estabelecimento de uma meta mínima de 75 % do valor médio para todos os direitos num 

mesmo Estado-Membro, ou grupo de territórios. Trata-se de um mínimo; os 

Estados-Membros podem optar por uma convergência interna total, seja ao nível nacional 

seja ao nível dos grupos de territórios. Esta obrigação é associada ao requisito do 

estabelecimento de um valor máximo para todos os direitos, a fim de se eliminarem os 

valores injustificadamente elevados, que, marginalmente embora, subsistem nalguns 

Estados-Membros.  

 

Estas obrigações mínimas devem ser encaradas no contexto mais amplo da proposta da 

Comissão segundo a qual cada Estado-Membro deve planear a sua estratégia de intervenção 

(para todos os instrumentos, incluindo o apoio direto) com base na sua análise SWOT de cada 

um dos 9 objetivos específicos e das necessidades daí decorrentes. Este dever aplica-se 

igualmente a todos os objetivos específicos, incluindo o do apoio ao rendimento e à 

resiliência das explorações agrícolas viáveis em toda a União, a fim de se reforçar a 

segurança alimentar. Contrariamente ao sistema atual, os Estados-Membros devem justificar 

também os montantes que tencionam conceder a título de apoio ao rendimento de base. A 

decisão de manter determinadas diferenças baseadas em referências históricas deve resultar 

deste processo de apreciação e ser justificada. A decisão estará sujeita à aprovação da 

Comissão. 

 

2.2 Para poder defender e manter o orçamento da PAC no futuro, que iniciativas pensa 

adotar, no seu mandato, para assegurar que os agricultores que recebem pagamentos da 

PAC tomem medidas pertinentes para lidar com a questão da resistência antimicrobiana 

(RAM) e responder às preocupações em matéria de bem-estar animal relacionadas com a 

pecuária intensiva? 

O bem-estar dos animais é muito importante para mim. Quero fazer mais neste domínio, mas 

com os agricultores, não contra eles. Nesta questão, trabalharei em estreita cooperação com o 

comissário responsável pela Saúde. 

A política atual, assim como a proposta relativa à futura PAC, condiciona os pagamentos de 

apoio ao cumprimento — entre outros elementos — da legislação alimentar geral da UE 

através do mecanismo da condicionalidade (futura condicionalidade). Este condicionamento 

requer, entre outras medidas, a aplicação coerciva da legislação em matéria de medicamentos 

veterinários e de alimentos medicamentosos para animais. 

A proposta relativa à futura PAC inclui também a implementação da Estratégia para o 

Plano de Ação Europeu «Uma Só Saúde» contra a Resistência aos Agentes Antimicrobianos 

[COM(2017) 339] nos Serviços de Aconselhamento Agrícola (SAA). Através do SAA, 

os Estados-Membros terão de assegurar aos agricultores aconselhamento que os ajude a 

compreender os objetivos e a cumprir os requisitos da legislação da UE. 
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Estou preocupado com as áreas críticas de aplicação das atuais normas sobre o bem-estar dos 

animais na UE (uma delas é a utilização generalizada da exceção que permite a mutilação de 

suínos, em particular o corte da cauda, questão que tem de ser resolvida). Temos de assegurar 

a transposição das diretivas da UE para as legislações nacionais. É igualmente importante 

incentivar os agricultores. Com a PAC, podemos prestar apoio à formação, ao 

aconselhamento e aos investimentos, e, consequentemente, melhorar as condições em que os 

animais são mantidos. 

Existe uma relação entre o nível de bem-estar dos animais e a necessidade de utilização 

sistemática de antibióticos nos animais de criação. Uma gestão adequada para melhorar 

ambos os aspetos requer dos agricultores esforços suplementares, que carecem de apoio. 

Prestarei especial atenção a este ponto durante o meu mandato. 

A entrada em vigor, no início de 2022, das novas normas sobre a utilização de medicamentos 

veterinários, que reduzirão significativamente as possibilidades de utilização de antibióticos, 

imporá alterações substanciais na gestão dos animais de criação. Por conseguinte, há que 

estudar as possibilidades de se conceberem regimes de criação de gado que ajudem os 

agricultores a adaptarem-se ao futuro. Em particular, os agricultores têm de estar preparados 

para eliminarem progressivamente as utilizações profiláticas dos tratamentos em grupo de 

animais e reservarem para a saúde humana os antibióticos de importância crítica. As novas 

práticas de gestão na criação de animais terão de ser holísticas. Neste aspeto, os esforços para 

aumentar o bem-estar dos animais serão igualmente importantes para a prevenção de 

doenças. 

O resultado da avaliação em curso da estratégia para o bem-estar dos animais 2012-2015 

dar-nos-á informações para determinarmos as futuras medidas. É importante que se adote 

uma abordagem coerente do bem-estar dos animais e se mantenha uma posição científica no 

plano internacional, para se garantirem aos agricultores da UE condições equitativas num 

contexto multilateral. Tenciono colaborar estreitamente com os meus colegas indigitados para 

as pastas da Saúde e do Comércio para cumprir este objetivo. 

3.1 Na audição de 1 de outubro, reconheceu que a proposta de reforma da PAC 

provavelmente vai muito longe no sentido da renacionalização. Referiu igualmente as 

críticas que o Tribunal de Contas teceu à proposta, afirmando por várias vezes que está 

recetível a melhorá-la. No entanto, nas respostas escritas, declarou que, enquanto auditor 

experiente, acredita numa mudança rumo a uma política com base mais no desempenho do 

que na conformidade e que as despesas públicas deverão centrar-se na obtenção de 

resultados mensuráveis. Afirmou também estar disposto a colaborar com o Parlamento 

Europeu e os Estados-Membros para garantir que essa mudança na gestão da PAC funcione 

tanto para os agricultores como para as administrações. Qual é, exatamente, a sua posição? 

Como tenciona melhorar, concretamente, a proposta e em que prazo? 

Estou convencido de que as propostas da Comissão para a PAC pós-2020 constituem uma 

boa base para os debates sobre o futuro da política agrícola europeia. Esta convicção é 

reforçada pelo apoio geral às propostas recebidas na Comissão AGRI em abril deste ano e no 

Conselho. Por outro lado, tanto a Comissão AGRI como os Estados-Membros apresentaram 

alterações, e estou pronto a ponderar a possibilidade de adaptar a proposta se houver 

consenso entre os colegisladores. 



 

7 

 

No passado, a agricultura e as zonas rurais da UE enfrentaram desafios, mas, enquadrados 

pela PAC, puderam adaptar-se e resistir em circunstâncias novas. As propostas da Comissão 

para a PAC pós-2020 prosseguem esta via. Nelas se preconizam vários aperfeiçoamentos 

para que a «caixa de ferramentas» da PAC se torne mais simples e mais moderna, o que 

permitirá aos agricultores e às comunidades rurais de toda a Europa responder aos desafios 

comuns, cujo impacto local em muito depende das definições socioeconómicas e 

agronómicas mais amplas num determinado Estado-Membro. 

1) Dois pilares, uma estratégia. A PAC rege-se atualmente por dois mecanismos diferentes, 

um para os regimes de pagamentos diretos e outro para as medidas de desenvolvimento rural, 

o que não permite uma utilização sinergética do financiamento em toda a PAC. No futuro, 

estes dois mecanismos serão reunidos num único plano nacional da PAC. 

2) Melhor orientação das intervenções. A margem de manobra aumentada que se propõe 

permitirá que os Estados-Membros escolham e apresentem intervenções que respondam de 

forma direcionada e mais simples às suas circunstâncias. Esta ligação reforçada aos territórios 

é conforme com o princípio da subsidiariedade. Se plenamente utilizada, ela pode ajudar os 

agricultores e os cidadãos a compreenderem melhor as políticas da UE. 

3) Concentração no desempenho. A obtenção de resultados para os nossos agricultores, zonas 

rurais e cidadãos deve ser uma preocupação comum, e levou a Comissão a colocar o 

desempenho no âmago da próxima PAC. Isto significa, concretamente, definir, planear e 

acompanhar estrategicamente os progressos realizados na consecução dos nossos objetivos 

comuns com soluções criativas e específicas, em vez de, em primeiro lugar, estabelecer 

abordagens muito prescritivas e únicas e, em seguida, investir o tempo e os recursos para 

definir e controlar as exceções, com custos e encargos elevados para as nossas administrações 

e para os agricultores. 

Embora dê às administrações a todos os níveis novas oportunidades para um melhor diálogo 

com os beneficiários da PAC, a proposta não dá «carta-branca» aos Estados-Membros; 

num quadro sólido de normas comuns ao nível da UE, estabelecem-se salvaguardas 

cuidadosamente concebidas: 

1) Requisitos obrigatórios que são comuns a todos os Estados-Membros, os quais permitem 

canalizar ações para os 9 objetivos comuns da PAC (por exemplo, reforço da 

condicionalidade ambiental e climática, apoio obrigatório aos jovens agricultores). Esses 

requisitos aplicam-se igualmente a elementos e procedimentos relacionados com o 

desempenho, que estabelecem a ligação entre as necessidades, as intervenções, os controlos 

de resultados e são idênticos para todos os Estados-Membros. 

2) Uma atuação forte das instituições europeias: A atuação da Comissão Europeia não 

começa com a apresentação oficial dos planos da PAC. Assegurar-me-ei de que os serviços 

da Comissão prosseguem intercâmbios com os Estados-Membros, para que a preparação seja 

adequada. Estes intercâmbios serão muito importantes para a apreciação e a aprovação dos 

planos da PAC apresentados pelos Estados-Membros. Neste contexto, honrarei o 

compromisso assumido pela presidente eleita, Ursula von der Leyen, a saber, o de estabelecer 

uma parceria especial reforçada com o Parlamento Europeu, e tenciono informar-vos 

regularmente da aplicação da nova política. 
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3) Um quadro eficiente de governação e de garantia. No que se refere aos controlos, a 

proposta da Comissão baseia-se na estrutura sólida de organismos de governação e de 

sistemas de controlo existente nos Estados-Membros. Todos funcionam bem, e oferecem um 

nível de garantia elevado, como o comprovam as baixas taxas de erro. Além disso, na futura 

PAC, a Comissão manter-se-á responsável, em última instância, pela execução do orçamento 

da PAC, e dará continuamente um nível de garantia elevado de que esse orçamento é bem 

gasto. 

Por último, no que diz respeito ao parecer do Tribunal de Contas Europeu, permitam-me 

salientar o apoio geral a uma política mais orientada para os resultados e mais ecológica. 

3.2 Como tenciona conduzir, na qualidade de comissário da Agricultura, a estratégia «do 

produtor ao consumidor», que deverá funcionar como uma autêntica política alimentar da 

UE e que tipo de coerência prevê entre a referida estratégia e o atual debate sobre a 

proposta de reforma da PAC? 

Enquanto comissário responsável pela Agricultura, contribuirei para a estratégia «do produtor 

ao consumidor», conduzida pela minha colega Stella Kyriakides. A estratégia «do produtor 

ao consumidor» tem de oferecer uma visão holística dos meios para tornarmos sustentável o 

nosso sistema alimentar ao longo de toda a cadeia. A estratégia «do produtor ao consumidor» 

apoiará os três aspetos da sustentabilidade — economia, ambiente e clima, sociedade e saúde. 

A PAC reformada será fundamental na realização das ambições da estratégia «do produtor ao 

consumidor» e uma parte essencial desta estratégia. Ver também a resposta à pergunta 5. 

3.3 Delegar nos Estados-Membros a responsabilidade pelo planeamento e pela estratégia, 

incluindo as medidas relacionadas com o clima e o ambiente, confere à Comissão o poder de 

avaliar a eficácia e a homogeneidade dos planos estratégicos nacionais, sem definição, ao 

nível europeu, de requisitos de base precisos e obrigatórios. Como serão, então, os 

agricultores europeus incentivados a avançar no sentido da realização de objetivos comuns, 

com uma remuneração adequada e justa para proporcionar melhores serviços ambientais e 

um valor acrescentado para a proteção do clima, da água, do solo e da biodiversidade, em 

benefício de toda a comunidade da UE? 

A Comissão apresentou uma proposta que confere aos Estados-Membros uma grande 

responsabilidade na definição das estratégias nacionais, mas num quadro da UE sólido e 

sujeita à supervisão e aprovação da Comissão. 

A delegação da responsabilidade é necessária devido à natureza das questões ambientais que, 

muito frequentemente, requerem soluções específicas, as quais são, não só mais eficazes do 

que uma abordagem única, mas também mais aceitáveis para os agricultores, uma vez que 

permitem satisfazer necessidades ambientais concretas. É evidente que os Estados-Membros 

não têm as mesmas necessidades nem partem todos do mesmo ponto, nomeadamente no que 

se refere à redução das emissões. É também evidente que os instrumentos de resposta aos 

desafios nacionais/regionais/locais devem refletir as diferentes situações; assim, a promoção 

do restabelecimento de pastagens naturais mediante diminuição da atividade agrícola 

constitui uma resposta adequada em determinadas zonas, mas não é solução noutras que se 

debatam com o abandono das terras e com impactos negativos na biodiversidade, por 

exemplo. 
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Como já referi, o facto de os Estados-Membros estarem em melhor posição para definir uma 

estratégia que corresponda às suas necessidades e prioridades estratégicas, assim como para 

conceber intervenções ao pormenor, não significa que tenham liberdade total. Com efeito, os 

objetivos a que as suas estratégias têm de responder são estabelecidos ao nível da UE. 

As características e os princípios essenciais de eventuais intervenções que visam assegurar 

condições de concorrência equitativas e evitar um nivelamento por baixo são definidos por 

legislação da UE. As intervenções destinadas a incentivar os agricultores a envidar mais 

esforços nos domínios do ambiente e do clima basear-se-ão num conjunto de requisitos 

básicos obrigatórios comuns e num mecanismo de condicionalidade definidos ao nível 

europeu. Deste modo se garante que todos os agricultores da UE que se comprometam a 

superar esses requisitos partirão da mesma base. Os planos estratégicos terão de ser 

preparados e debatidos nos Estados-Membros com as partes interessadas/autoridades 

competentes, como os responsáveis pelas questões ambientais e climáticas. Esses planos 

serão, seguidamente, aprovados pela Comissão. Os planos terão, não só, de estar em 

consonância com outros compromissos pertinentes ao ambiente, ao clima e à 

fitossanidade/saúde animal que os Estados-Membros assumam no âmbito de políticas 

conexas mas, também, de demonstrar a sua contribuição para as metas e os objetivos desses 

compromissos. Por último, mas não menos importante, 30 %, pelo menos, dos fundos de 

desenvolvimento rural atribuídos a um plano terão de ser gastos nos objetivos específicos da 

PAC para o ambiente e o clima. Todas estas características da proposta da Comissão para a 

futura PAC induzirão uma maior ambição ambiental e climática nos planos dos 

Estados-Membros e na PAC após 2020, globalmente considerada. 

Pelo exposto, estou convicto da necessidade de um equilíbrio entre as responsabilidades dos 

Estados-Membros e as da Comissão. Informarei regularmente o Parlamento Europeu sobre 

esta questão, no âmbito de um diálogo que entendo dever ser constante. A proposta da PAC 

baseia-se no reconhecimento de que temos uma responsabilidade comum, partilhada, mas que 

as respostas aos desafios devem ser diferenciadas para serem eficazes. 

3.4 A UE deve continuar a orientar a política rumo a objetivos mais ambiciosos, no quadro 

do Pacto Ecológico Europeu e noutros domínios, como, por exemplo, o papel das mulheres 

na agricultura e nas zonas rurais. Muitos deputados entendem que, se nos afastarmos da 

conformidade, corremos o risco de perder as salvaguardas atuais de integridade e 

homogeneidade da futura PAC. Na sequência das observações apresentadas na audiência, 

está disposto a apoiar uma abordagem alternativa, baseada no atual sistema de 

conformidade — que tenha dado provas de eficácia (erro inferior a 3 %) e que garanta a 

igualdade de tratamento e uma aplicação correta a nível da UE? Em concreto, como pensar 

avançar rumo a essa abordagem alternativa? 

O novo modelo de prestação está no cerne da proposta da Comissão, e a aprovação do plano 

estratégico da PAC pela Comissão é um passo determinante para que a aplicação da política 

de acordo com os objetivos comuns. A passagem do cumprimento para o desempenho 

responde às críticas do Tribunal de Contas Europeu, do Comité e de outras entidades; todos 

querem mais desempenho! Porém, não há qualquer vantagem em acrescentar mais um nível à 

aplicação da PAC; isso só agravaria os encargos administrativos e os custos da aplicação das 

políticas nos Estados-Membros. 

A Comissão não passará aos Estados-Membros um cheque em branco. A Comissão elaborou 

a sua proposta sobre os organismos de governação e os sistemas de controlo existentes, os 

quais se têm revelado eficazes. Na sua aplicação da PAC, esses organismos terão de cumprir 
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os requisitos básicos da UE, que são as salvaguardas da integridade e da homogeneidade da 

futura PAC! As vossas sugestões de aperfeiçoamento da proposta e de reforço das 

salvaguardas neste aspeto são bem-vindas. Paralelamente, no novo modelo de prestação, a 

garantia decorrerá do desempenho dos Estados-Membros. 

4.1 Relativamente à PAC enquanto instrumento de transição para sistemas agrícolas 

sustentáveis, tenciona o comissário indigitado apresentar novas propostas relativas à PAC 

que apenas recompensem os sistemas agrícolas sustentáveis favoráveis à biodiversidade, que 

não contribuam para as alterações climáticas, reduzam a densidade pecuária para níveis 

sustentáveis e introduzam a rotação obrigatória com culturas leguminosas a fim de diminuir 

as importações de alimentos para animais? Irá apresentar um programa coerente que 

direcione o financiamento para as pequenas explorações da UE?  

A política agrícola comum proposta visa dar um contributo substancial para a realização dos 

objetivos da UE em matéria de ação climática, recursos naturais, biodiversidade e bem-estar 

dos animais. Acredito firmemente que fornece os meios para apoiar a agricultura europeia a 

fim de responder de forma tão eficaz quanto possível aos desafios das alterações climáticas e 

da perda de biodiversidade. Para que tal aconteça, o Parlamento Europeu e o Conselho devem 

trabalhar em conjunto na negociação da reforma final da PAC, com o apoio determinado da 

Comissão. Conjuntamente, devemos assegurar que utilizaremos os instrumentos propostos na 

futura PAC da melhor forma possível para maximizar as ambições climáticas e minimizar o 

impacto ambiental do setor agrícola. Para isso, estou disposto a agir como intermediário junto 

do colegislador para reunir consensos.   

Reconheço que a agricultura europeia enfrenta desafios muito sérios no que diz respeito ao 

ambiente e ao clima. Os recentes relatórios internacionais sublinham o papel central que o 

setor agrícola terá de desempenhar a este respeito. Creio que a proposta da Comissão está à 

altura desta ambição: abrange os desafios ambientais e climáticos, com objetivos claros e 

toda a abordagem será mais orientada para os resultados do que atualmente, e mais adaptada 

aos desafios e realidades locais. É por esta razão que trabalharei em estreita colaboração com 

o vice-presidente executivo indigitado Frans Timmermans e o Parlamento Europeu para 

garantir que a agricultura é parte integrante do Pacto Ecológico Europeu.  

Haverá ligações muito mais fortes entre a PAC e a realização dos objetivos da legislação da 

UE em matéria de ambiente e clima — no respeitante às alterações climáticas, energia, água, 

qualidade do ar, biodiversidade e pesticidas. 

O novo sistema de condicionalidade estabelecerá normas de base essenciais a respeitar pelos 

agricultores, incluindo uma rotação obrigatória de culturas. Proporcionará flexibilidade 

suficiente para que os Estados-Membros possam responder eficazmente aos desafios que se 

colocam no seu território. Mas garantirá também fortes elementos comuns entre os Estados-

Membros. 

Estarão disponíveis novos instrumentos importantes. No âmbito do primeiro pilar, os regimes 

ecológicos proporcionarão um novo fluxo de financiamento destinado a ser gasto no domínio 

do ambiente e clima. Estes regimes ecológicos proporcionarão uma nova forma de incentivar 

a transição para uma agricultura mais ecológica, numa grande escala. 

Um vasto leque de instrumentos importantes — relevantes para o ambiente e o clima — 

continuará disponível no âmbito do segundo pilar da PAC. Estes incluirão os pagamentos 
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ambientais baseados na superfície para a agricultura (e a silvicultura). Incluirão também o 

apoio a investimentos, à formação, à inovação e à cooperação. 

De um modo geral, cada Estado-Membro será legalmente obrigado a demonstrar maior 

ambição em relação ao ambiente e ao clima do que atualmente, assegurando que pelo menos 

40 % do orçamento global da PAC contribua para a ação climática e que um mínimo de 30 % 

do pilar do desenvolvimento rural se destine ao clima e aos objetivos relacionados com o 

ambiente. 

Acredito que esta proposta oferece o potencial de uma futura PAC com um desempenho 

muito bom no que diz respeito ao ambiente e ao clima. Espero que o Parlamento e o 

Conselho constatem esse potencial no âmbito das negociações sobre a futura PAC. Prometo 

que apoiarei totalmente este processo, que poderá ajudar os agricultores na transição para um 

modelo mais sustentável de agricultura, a um ritmo que considerem aceitável.  

No que se refere ao apoio direto às pequenas explorações, ver a pergunta 6. 

4.2 Se mantiver o novo modelo de prestação, como irá garantir, na avaliação dos planos 

estratégicos, que os Estados-Membros relutantes em gastar 40 % do orçamento da PAC em 

clima e ambiente, por exemplo, através de regimes ecológicos obrigatórios, o façam de 

forma adequada e eficaz? Em ambas as situações, como irá fomentar objetivos mais 

ambiciosos e que métodos irá aplicar para exigir que os Estados-Membros honrem os 

compromissos internacionais em matéria de clima e desenvolvimento?  

A proposta da Comissão estabelece que cada plano estratégico da PAC deve afetar, pelo 

menos, 30 % do orçamento do Pilar II às intervenções consagradas ao clima e ao ambiente. 

De um modo geral, a contribuição global para o clima da totalidade da dotação financeira da 

PAC é fixada em 40 %.  

Já na atual PAC, pelo menos 30 % do orçamento para o desenvolvimento rural têm de ser 

reservados para o clima e o ambiente. Apenas os planos de desenvolvimento rural que 

cumprem este requisito foram aprovados pela Comissão. A futura PAC irá aumentar ainda 

mais esta ambição, excluindo dos 30 % os pagamentos às zonas sujeitas a condicionantes 

naturais (ZCN). Na proposta da PAC, os seus planos estratégicos nacionais devem também 

ser aprovados pela Comissão. 

A Comissão apreciará todos os planos da PAC dos Estados-Membros e verificará o 

cumprimento desta obrigação. Esta será uma prioridade absoluta para mim. Para o efeito, a 

Comissão terá em conta toda a gama de elementos enumerados na proposta. Um destes 

elementos será a dotação prevista para cada Estado-Membro do seu orçamento da PAC. Mas 

outros elementos serão também extremamente importantes. Por exemplo, a proposta 

estabelece que cada plano terá de apresentar uma «ambição acrescida» no que diz respeito ao 

clima e ao ambiente, em comparação com a situação atual. Além disso, os planos devem 

indicar de que forma a combinação das várias intervenções (as normas relativas às boas 

condições agrícolas e ambientais, os regimes ecológicos e os compromissos ligados ao 

agroambiente e ao clima ou à silvicultura no âmbito do segundo pilar), a afetação de recursos, 

os objetivos intermédios e metas correspondem aos desafios e às necessidades ambientais e 

climáticos. Estas últimas devem ter em conta, em especial, os planos nacionais relevantes em 

matéria de ambiente e clima, bem como os objetivos nele estabelecidos decorrentes da 

legislação da UE em matéria de clima e ambiente. 
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A proposta estabelece também um processo transparente para a preparação do plano a nível 

nacional, com a participação das autoridades competentes e em parceria com as partes 

interessadas. A Comissão só aprovará o plano relativo à PAC se considerar que o plano no 

seu conjunto revela uma ambição suficiente no respeitante às alterações climáticas e ao 

ambiente. Na fase de execução, a proposta prevê igualmente um mecanismo sólido de 

acompanhamento e avaliação a nível nacional e da UE. Estão igualmente previstas revisões 

dos planos e sanções em caso de desempenho insuficiente. Assegurarei a utilização de todos 

os instrumentos ao nosso dispor.  

4.3 Como irá assegurar a integração da perspetiva de género na globalidade da PAC?  

Estou convencido de que as mulheres desempenham um papel indispensável no emprego e no 

crescimento económico no quadro da agricultura e das zonas rurais. A proposta para a nova 

PAC reconhece plenamente esta contribuição.  

Um dos objetivos específicos da PAC refere-se à promoção do emprego, do crescimento e da 

inclusão social. Congratulo-me com o facto de a COMAGRI ter incluído explicitamente a 

igualdade de género neste objetivo. Ao lidar com este objetivo, os Estados-Membros terão de 

responder às necessidades das mulheres nas zonas rurais.  

 

Os planos estratégicos da PAC podem proporcionar muitas oportunidades para conceber e 

orientar intervenções específicas visando as necessidades identificadas de beneficiários 

específicos. No caso das mulheres nas zonas rurais, tal inclui o apoio ao desenvolvimento 

rural, por exemplo, para o desenvolvimento de serviços básicos nas zonas rurais, estratégias 

de desenvolvimento local (LEADER), criação de empresas, aquisição de conhecimentos e 

formação, projetos de cooperação, etc. 

 

Por último, juntamente com o vice-presidente da Democracia e Demografia e com a 

comissária da Coesão e Reformas, será desenvolvida uma visão para as zonas rurais, que 

assegurará que estas zonas continuam a ser vitais e dinâmicas. É necessário proporcionar 

oportunidades de emprego para os homens e as mulheres nas zonas rurais e oferecer um 

futuro atrativo para os nossos cidadãos nessas zonas, a fim de os ajudar a enfrentar os seus 

próprios desafios específicos. 

 

4.4 Irá garantir que o financiamento do programa de desenvolvimento rural continue 

associado ao Fundo de Coesão através do Regulamento Disposições Comuns?  

O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) faz parte da PAC. Com 

base no novo modelo, os dois fundos agrícolas, o FEADER e o FEAGA (Fundo Europeu 

Agrícola de Garantia), são reunidos num quadro estratégico conjunto com vista a medidas 

mais simples, específicas e coerentes. 

O novo quadro legislativo conduzirá a um conjunto único de regras claramente definido e 

coerente para a PAC no seu conjunto, tendo em conta a simplificação e o desempenho das 

políticas. 

À luz dos diferentes mecanismos de prestação de apoio, a combinação do «conjunto único de 

regras» para o FEADER e o FEAGA com o Regulamento Disposições Comuns (RDC) 

conduziria a maior complexidade e a burocracia desnecessária. Estou ciente de que a 

COMAGRI partilha em grande medida esta opinião. 



 

13 

 

Ainda assim, o RDC prevê disposições comuns para o FEADER e os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento nos domínios de intervenção em que a harmonização é possível 

sem aumentar a complexidade (por exemplo, instrumentos financeiros, desenvolvimento 

territorial ou comunicação). 

As complementaridades entre o FEADER e outros fundos em regime de gestão partilhada 

serão sempre garantidas nos documentos de programação apresentados pelos Estados-

Membros à Comissão, como os acordos de parceria, os planos estratégicos da PAC e os 

programas da política de coesão. 

4.5 Como tenciona utilizar a PAC para ajudar os agricultores a adaptarem-se às alterações 

climáticas, promovendo a resiliência dos ecossistemas agrícolas, especialmente através do 

aprofundamento do solo superficial e da integração da agrossilvicultura?  

Um relatório da Agência Europeia do Ambiente sublinhou recentemente que o setor agrícola 

da UE é muito vulnerável ao impacto das alterações climáticas. Tem assim de se adaptar. Em 

especial no setor agrícola, a adaptação e a atenuação dos efeitos são indissociáveis.  

De acordo com a proposta da Comissão para a futura PAC, um dos objetivos da PAC é 

especificamente a adaptação às alterações climáticas. A condicionalidade reforçada inclui 

vários elementos que apoiarão a adaptação do setor. Por exemplo, normas relativas à proteção 

do solo orgânico, à rotação de culturas, à superfície dedicada a aspetos não produtivos e à 

erosão do solo. 

O reforço da subsidiariedade e da flexibilidade concedida aos Estados-Membros permitirá 

adaptar a sua lógica de intervenção às necessidades e aos desafios muito específicos no 

terreno e tornar os respetivos setores agrícolas mais resistentes às alterações climáticas. 

Além disso, a futura PAC proposta irá apoiar uma vasta gama de práticas agrícolas e 

mudanças que contribuirão para a adaptação às alterações climáticas. Por exemplo, um 

agricultor poderia ser apoiado para investir numa irrigação mais eficiente, diversificar as suas 

culturas, converter-se na agricultura de precisão ou participar em sistemas de gestão de 

riscos. Além disso, as soluções baseadas na natureza e a agrossilvicultura serão plenamente 

elegíveis para o apoio da PAC. 

Mas temos de continuar a aumentar a adoção de tais soluções benéficas. É por esta razão que 

precisamos de reforçar o Sistema de Conhecimento e Inovação Agrícolas e continuar com o 

grande trabalho da PEI-AGRI, que permite a cocriação de conhecimentos entre os 

agricultores e a comunidade científica. A investigação, a inovação, a parceria para a inovação 

e a transferência de conhecimentos também desempenham papéis fundamentais.  

Trabalharei em estreita colaboração com o vice-presidente executivo indigitado Frans 

Timmermans no seu trabalho sobre a ação climática, para continuar a promover medidas 

adicionais de adaptação às alterações climáticas em todas as zonas rurais. 

Em conclusão, considero que a proposta da Comissão relativa a uma futura PAC proporciona 

um grande potencial no que se refere à adaptação às alterações climáticas. Espero que o 

Parlamento e o Conselho constatem esse potencial no âmbito das negociações sobre a futura 

PAC. Prometo que apoiarei totalmente este processo. 
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4.6 Tendo em conta que, graças ao controlo integrado das pragas, já é possível reduzir, 

entre 30 e 50 %, a utilização de pesticidas, irá promover o objetivo de redução da utilização 

de pesticidas de 50 % até 2025? 

A Diretiva relativa à utilização sustentável dos pesticidas, que é da responsabilidade da minha 

colega comissária indigitada Stella Kyriakides, proporciona um quadro sólido para que os 

Estados-Membros e os agricultores reduzam a sua dependência dos pesticidas e, neste 

contexto, a gestão integrada das pragas constitui de facto um instrumento valioso. A 

aplicação produziu alguns bons resultados, mas também enfrentou algumas questões em 

matéria de aplicação. A DG SANTE e outros serviços da Comissão competentes, incluindo a 

DG AGRI, estão atualmente a examinar eventuais alterações ao sistema para que funcione 

melhor. Apoiarei este trabalho, que continuará no âmbito da estratégia «do produtor ao 

consumidor».  Para alcançar uma maior ambição, os Estados-Membros devem, em primeiro 

lugar, ser incentivados a aplicar integralmente as disposições da diretiva.  

Em consonância com os pontos de vista da presidente eleita von der Leyen, considero que é 

necessária uma abordagem colegial transversal para alcançar este objetivo. Embora a atual 

PAC já inclua uma série de instrumentos muito úteis, que contribuem para o nosso objetivo 

geral de reduzir a dependência dos agricultores em relação aos pesticidas, a proposta da 

Comissão sobre a PAC pós-2020 aumenta o nosso nível de ambição e introduz novas 

iniciativas. Estas incluem a introdução da rotação de culturas e da Diretiva relativa à 

utilização sustentável dos pesticidas baseada na condicionalidade, o reforço do 

aconselhamento agrícola e outras disposições específicas da citada diretiva. Um instrumento 

particularmente relevante proposto são os regimes ecológicos, que têm um grande potencial 

de incentivo aos agricultores para alterarem as suas práticas, reduzindo assim a dependência 

dos pesticidas das explorações agrícolas e aumentando a biodiversidade. Trata-se de 

elementos concretos no âmbito das propostas de reforma da PAC para incentivar os 

agricultores a reduzir a utilização de pesticidas na produção vegetal. 

Creio que devemos trabalhar em conjunto para acelerar a redução da dependência dos 

pesticidas e analisar a forma como podemos fazer mais para incentivar a transição para 

alternativas com menores riscos e não químicas.  

Estou confiante de que, com as nossas abordagens combinadas, avançaremos juntamente com 

os Estados-Membros e os agricultores. O Pacto Ecológico Europeu, a PAC e os agricultores 

da UE terão todos de desempenhar o seu papel. Creio que o conjunto de instrumentos 

propostos para a PAC pós-2020 facilitará isso. Em consonância com a missão de que me 

incumbe a presidente eleita von der Leyen, estou plenamente empenhado em assegurar a 

necessária transição da agricultura da UE para uma maior sustentabilidade e uma menor 

dependência dos pesticidas. 

5.1 No que se refere ao contributo da agricultura para o Pacto Ecológico Europeu, que 

alterações deverão ser efetuadas na atual reforma da PAC de molde a garantir a 

contribuição equitativa da agricultura para a consecução dos objetivos do Acordo de Paris e 

dos compromissos internacionais em matéria de biodiversidade, bem como para assegurar 

que os agricultores sejam incentivados a adotar práticas mais respeitadoras do ambiente e 

do clima? 

Tendo em conta os relatórios internacionais mais recentes sobre as alterações climáticas e a 

biodiversidade, os desafios ambientais e climáticos continuam a ser significativos e a 
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agricultura é um dos setores mais envolvidos. Mas quero que os agricultores e as 

comunidades rurais façam parte da solução, em vez de fazerem parte do problema. Em 

primeiro lugar, gostaria de sublinhar que a atual PAC já está a contribuir de forma 

significativa para as prioridades relacionadas com o clima e o ambiente. Por exemplo, através 

dos programas de desenvolvimento rural para 2014-2020, cerca de 80 milhões de hectares de 

terras agrícolas e cerca de 8 milhões de hectares de florestas receberão financiamento para 

restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas — um orçamento total de cerca de 45 mil 

milhões de EUR. 

No entanto, é evidente que muito mais tem de ser feito para alcançar os nossos objetivos e 

compromissos relacionados com o clima e a biodiversidade, e acredito que a proposta da 

Comissão para a PAC pós-2020 proporciona uma resposta a esses desafios. 

A inovação fundamental na proposta da Comissão é um novo modelo, que substituirá a atual 

abordagem de «modelo único» por um sistema mais flexível. Esta nova abordagem permitirá 

uma maior liberdade a nível nacional para decidir a melhor forma de atingir os objetivos 

comuns a nível da UE, respondendo simultaneamente aos desafios e necessidades 

específicos. O novo modelo proposto proporcionará aos Estados-Membros a flexibilidade 

necessária para conceber intervenções que se adequem da melhor forma às suas situações e 

necessidades locais, o que é essencial para reagir aos problemas no domínio do clima e do 

ambiente que, na maior parte dos casos, são específicos do local; permite igualmente 

contribuir melhor para as prioridades, estratégias e objetivos nacionais em matéria de clima e 

biodiversidade decorrentes da legislação da UE. 

Espero que o Parlamento e o Conselho constatem esse potencial no âmbito das negociações 

sobre a futura PAC. Prometo que apoiarei totalmente este processo.  

Durante o meu mandato, farei tudo o que estiver ao meu alcance para assegurar que a 

agricultura e a silvicultura da UE deem um contributo significativo para a consecução dos 

nossos objetivos em matéria de clima e ambiente, trabalhando em estreita colaboração no 

âmbito da equipa responsável pelo Pacto Ecológico Europeu. 

 

5.2 Que análise faz da relação entre a reforma da PAC e a estratégia «do produtor ao 

consumidor» e como se traduziria em medidas concretas?  

A estratégia «do produtor ao consumidor» constituirá uma componente importante do Pacto 

Ecológico Europeu. Trata-se de uma estratégia que visará a sustentabilidade ao longo de toda 

a cadeia alimentar. A estratégia «do produtor ao consumidor» terá de apoiar todos os três 

aspetos da sustentabilidade — económico, ambiental e climático, social e sanitário.   

A futura PAC desempenhará um papel fundamental na realização das ambições da estratégia 

«do produtor ao consumidor». 

 

Em primeiro lugar, acredito firmemente que, para apoiar a sustentabilidade económica básica 

da agricultura, a PAC deve continuar a oferecer apoio ao rendimento dos agricultores, como é 

o caso das propostas apresentadas.  

 

Além disso, as propostas de reforma da PAC proporcionam uma maior ambição em termos 

de sustentabilidade ambiental. Não só através de novos requisitos obrigatórios para os 

beneficiários de apoio direto e de um nível mínimo de 30 % das despesas do pilar de 
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desenvolvimento rural para os objetivos relacionados com o clima e o ambiente. Mas, em 

especial, através de incentivos aos agricultores no âmbito dos regimes ecológicos do primeiro 

pilar e das medidas do segundo pilar. 

 

A sustentabilidade social será prosseguida através das intervenções ligadas aos objetivos de 

zonas rurais dinâmicas, da renovação geracional e das exigências da sociedade em matéria de 

alimentação e saúde, em especial no que se refere ao bem-estar dos animais, e à utilização de 

antibióticos e pesticidas. 

 

Os Estados-Membros elaborarão medidas concretas, no espírito da reforma proposta. 

Exemplo: a fim de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, os Estados-Membros 

podem manter as turfeiras através de um regime ecológico, estimular o teor de carbono do 

solo através de um compromisso ambiental e climático, reduzir a utilização de fertilizantes 

através do estímulo à agricultura biológica (mais uma vez, um compromisso ambiental e 

climático), proporcionar formação com recurso a outro tipo de intervenção, etc. 

 

5.3 Como pode a agricultura contribuir, de forma concreta, para uma economia circular? 

A promoção da economia circular é da maior importância para a proteção do ambiente e a 

luta contra as alterações climáticas e a perda de biodiversidade, reforçando simultaneamente 

a competitividade das empresas da UE e colocando-as na vanguarda de uma economia 

globalizada.   

A agricultura e a silvicultura desempenham um papel importante na economia circular, 

fornecendo matérias-primas biológicas plenamente recicláveis e contribuindo para reciclar 

parte da matéria orgânica produzida pela nossa economia. 

A agricultura e a silvicultura têm potencial para absorver carbono da atmosfera através do 

solo e da biomassa e fornecer sustentavelmente biomassa para o desenvolvimento da 

bioeconomia. A biomassa pode ser utilizada para produzir uma vasta gama de produtos 

(materiais de construção, madeira, mobiliário, papel, fibras e têxteis, enzimas, produtos 

bioquímicos, bioplásticos, biocombustíveis, etc.). Tal criaria uma reserva de carbono em 

expansão e permitiria substituir os materiais de origem fóssil por materiais totalmente 

recicláveis. A bioeconomia pode também proporcionar oportunidades para valorizar melhor 

os materiais e os subprodutos que são hoje rejeitados pelas cadeias de produção e 

abastecimento. 

Por outro lado, a agricultura pode também utilizar de forma adequada os produtos que 

atualmente são rejeitados pelas partes subsequentes da cadeia de abastecimento alimentar, 

incluindo os consumidores. Por exemplo, os resíduos alimentares que podem ser 

considerados seguros para consumo animal podem ser utilizados como alimentos para 

animais; ou ser transformados em composto a fim de serem utilizados como fertilizantes 

orgânicos ou em biogás e energia, juntamente com o estrume. Os nutrientes extraídos de 

resíduos urbanos podem também ser utilizados como adubos de culturas, substituindo assim 

os adubos minerais. 

A atual Comissão publicou um conjunto de iniciativas que facilitam o papel da agricultura na 

economia circular, nomeadamente o Regulamento relativo aos adubos adotado recentemente 

(que promove um mercado da UE para os fertilizantes orgânicos e os bioestimulantes), a 

Diretiva relativa aos resíduos alterada (com uma secção sobre o desperdício alimentar), a 
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proposta sobre a reutilização da água (que criará uma fonte adicional de água em regiões 

secas), a estratégia para a bioeconomia e o regime de sustentabilidade para a bioenergia. 

Tal como referido pela presidente eleita, o Pacto Ecológico Europeu promoverá a economia 

circular na UE. A futura PAC, que proporciona maior flexibilidade aos Estados-Membros na 

conceção das suas próprias intervenções, constituirá uma oportunidade para apoiar o papel da 

agricultura na economia circular através de iniciativas concretas no terreno. A estratégia «do 

produtor ao consumidor» contribuirá de forma significativa para este exercício.  

6.1 A DG AGRI desempenhou e continua a desempenhar um papel crucial na definição da 

agricultura e da silvicultura da UE. Tendo isto presente, como pretende atingir os seus 

objetivos sem a unidade de auxílios estatais na sua Direção-Geral? 

O que importa, sobretudo, é a existência de regras claras que permitam aos Estados-Membros 

apoiar o setor agrícola, nomeadamente em tempos de crise. A este respeito, a Comissão 

adotou recentemente um aumento significativo das ajudas de minimis no setor agrícola. Os 

outros instrumentos relacionados com auxílios estatais têm também sido sempre elaborados 

em muito estreita cooperação entre os diferentes comissários responsáveis pela agricultura e 

desenvolvimento rural, por um lado, e pela concorrência, por outro. Nesta perspetiva, a 

mudança organizativa prevista pela presidente eleita não afeta a responsabilidade global da 

Comissão enquanto órgão colegial no domínio dos auxílios estatais. Trabalhando em estreita 

colaboração, garantiremos os recursos e os conhecimentos especializados necessários para 

que as regras sejam plenamente aplicadas.  

Neste espírito, haverá uma cooperação estreita entre a vice-presidente executiva de Uma 

Europa Preparada para a Era Digital e eu próprio, bem como entre as duas direções-gerais em 

causa, a fim de assegurar a coerência entre os auxílios estatais previstos pelos Estados-

Membros e a política setorial da UE. Será devidamente tida em conta a necessidade de 

garantir o êxito da política agrícola comum e da política comum das pescas, tal como 

especificado nas cartas de missão da presidente eleita aos dois colegas em causa, 

nomeadamente através de regras em matéria de auxílios estatais que continuem a ser 

coerentes com as políticas comuns nestes dois domínios. 

Mas gostaria de chamar a atenção para uma disposição muito importante do Tratado, a saber, 

o artigo 42.º, segundo o qual compete aos colegisladores, ou seja, o PE e o Conselho, 

determinar em que medida as regras em matéria de auxílios estatais se aplicam ao setor 

agrícola. Os colegisladores decidiram de facto que a maior parte dos auxílios que são parcial 

ou totalmente financiados no setor agrícola a partir do orçamento da UE está por si só 

excluída do controlo dos auxílios estatais. Essa competência dos colegisladores não é de 

modo algum afetada por esta alteração. No âmbito da responsabilidade colegial, fará parte da 

minha pasta avaliar se, e em que medida, o Colégio deverá apresentar propostas legislativas 

conexas aos colegisladores. 

6.2 Como tenciona assegurar que o regulamento de transição seja concebido de molde a 

preparar gradualmente as administrações dos Estados-Membros para o novo modelo de 

prestação? 

O nosso objetivo principal, e a minha primeira prioridade, é um acordo atempado sobre a 

reforma da PAC. Isto permitirá que os Estados-Membros e a Comissão disponham de mais 
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tempo para preparar a execução dos planos estratégicos da PAC. Isto é absolutamente 

indispensável. 

 

Evidentemente, considero também que é indispensável que haja continuidade para dar 

garantias de estabilidade a todos os beneficiários da PAC. Quero trabalhar em estreita 

colaboração com vocês nesta matéria. Como sabem, em 2013 foi adotado um regulamento de 

transição com vista à reforma da PAC. Nessa altura, as regras transitórias eram 

particularmente úteis para os domínios da PAC em que as medidas têm um caráter plurianual.  

 

Gostaria de salientar que os serviços da Comissão já estão a trabalhar intensamente com os 

Estados-Membros para facilitar a preparação dos planos estratégicos da PAC. E não esquecer 

que a atual PAC prevê, no âmbito do segundo pilar, recursos para assistência técnica que 

podem ser utilizados para preparar o novo período de programação, não só para os tipos de 

intervenções «desenvolvimento rural», mas para todo o plano estratégico. 

 

Considero prioritário assegurar que haja tempo suficiente após o acordo político sobre a 

futura PAC para se dispor de regras destinadas a facilitar a transição para o novo sistema e 

apoiar os Estados-Membros na aplicação do novo modelo.  

 

6.3 Como irá gerir o risco de dualidade de critérios, sabendo que os requisitos de 

sustentabilidade do setor financeiro podem diferir dos critérios de sustentabilidade da 

legislação em vigor relativa à biomassa lenhosa ou da PAC no que diz respeito à taxonomia 

e à regulamentação em matéria de financiamento sustentável? 

A proposta da Comissão de um regulamento relativo ao financiamento sustentável está 

atualmente em negociação com o Parlamento Europeu e o Conselho. Permitiria à Comissão 

adotar um ato delegado sobre a taxonomia e os critérios de sustentabilidade a utilizar no setor 

financeiro. O objetivo da taxonomia e dos critérios de sustentabilidade no setor financeiro é 

fornecer um instrumento aos investidores para classificar o grau de sustentabilidade dos seus 

investimentos em atividades económicas.  

 

Os requisitos de sustentabilidade da PAC têm como principal objetivo garantir que a 

biomassa produzida cumpra as normas jurídicas pertinentes e proporcionar também 

benefícios ambientais e climáticos através do respeito de condições apropriadas obrigatórias 

no domínio agrícola e ambiental. Estes benefícios incluem a redução da poluição atmosférica. 

 

Além disso, os requisitos de sustentabilidade previstos na Diretiva Energias Renováveis 

destinam-se a garantir que a biomassa produzida para as energias renováveis não cause danos 

ao ambiente e não gere perdas de carbono que comprometam as poupanças de emissões de 

gases com efeito de estufa através da utilização de bioenergia, que é o principal objetivo da 

referida diretiva.  

 

Trabalharei em estreita colaboração no âmbito do Colégio, a fim de evitar sobreposições e 

incoerências no respeitante aos critérios de sustentabilidade.  

 

6.4 Irá favorecerá as explorações agrícolas de pequena e média dimensão em detrimento das 

grandes explorações? Afirmou por várias vezes que as pequenas e médias explorações 

agrícolas estão mais bem equipadas para produzir produtos sustentáveis e combater as 

alterações climáticas. Pode provar essa afirmação? 
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Na qualidade de comissário responsável pela agricultura, terei em conta todos os tipos de 

explorações agrícolas, sejam de pequena, de média ou de grande dimensão. É indubitável que 

as pequenas explorações e as explorações familiares exigem mais apoio público e o seu 

contributo é fundamental para alcançar o objetivo de sustentabilidade global em todas as suas 

dimensões (económica, ambiental, social e territorial) e satisfazer as exigências da sociedade. 

6.5 Pode confirmar que os futuros regimes ecológicos irão recompensar os agricultores e 

que essas recompensas poderão ir além do princípio da cobertura dos custos aplicado no 

segundo pilar da PAC? 

Em primeiro lugar, gostaria de confirmar que este apoio centrado nas práticas agrícolas 

sustentáveis permite aos Estados-Membros propor montantes de pagamento que podem ser 

mais elevados do que uma simples compensação dos custos suportados e da perda de 

rendimentos. 

Creio que esta possibilidade reflete o potencial que verificamos na agricultura. Os regimes 

ecológicos foram concebidos como um fator de mudança. Constitui o instrumento novo que 

incentivará o maior número possível de agricultores a adotar práticas agrícolas favoráveis ao 

clima, à biodiversidade e aos recursos naturais, e que contribuirá para a concretização dos 

objetivos globais de redução de pesticidas a desenvolver no quadro da futura estratégia «do 

produtor ao consumidor» e de atenuação das alterações climáticas com base nos 

compromissos dos Estados-Membros. Permitirá que os agricultores se tornem agentes do 

Pacto Ecológico Europeu. 

Por último, gostaria de confirmar que, embora a proposta confira aos Estados-Membros a 

margem de manobra necessária para que concebam regimes que cumpram as condições 

nacionais e respondam às necessidades locais, existem regras que garantem que o apoio 

continua centrado nos verdadeiros agricultores que executam práticas agrícolas em terras 

elegíveis para pagamentos diretos. Defenderei este princípio durante as futuras conversações, 

de modo a que os fundos permaneçam no setor agrícola onde são muito necessários. 

7/ Concorda com a redução das despesas da PAC, tal como proposto no projeto de quadro 

financeiro plurianual para o período 2021-2027? 

A proposta da Comissão apresentada em maio de 2018 sobre o quadro financeiro plurianual 

para o período 2021-2027 constitui uma boa base de partida. Deve ser vista num contexto 

mais lato. Creio que a proposta constitui um equilíbrio justo e razoável entre a necessidade de 

assegurar um financiamento adequado para as novas prioridades e para as políticas mais 

tradicionais, como a política agrícola comum e a coesão. Além disso, a retirada do Reino 

Unido, importante contribuinte líquido para o orçamento da UE, teve de ser tida em conta na 

proposta. 

Neste contexto difícil, a Comissão propôs apenas uma redução moderada para a política 

agrícola comum. A proposta permite manter o papel central dos pagamentos diretos para 

apoiar os agricultores europeus, indo mais longe com a convergência dos pagamentos diretos 

entre os Estados-Membros e mantendo um nível adequado de apoio público ao 

desenvolvimento rural. Além disso, o aumento proposto para o cofinanciamento nacional no 

âmbito do desenvolvimento rural, em conformidade com o proposto no quadro da política de 

coesão, garantirá a disponibilidade de fundos suficientes para os agricultores no terreno. 

 



 

20 

 

Considero que a proposta apresentada pela atual Comissão constitui uma boa base de partida 

para as negociações sobre o QFP. Temos de encontrar um compromisso aceitável para todos, 

com o objetivo geral de dispor de um orçamento da UE moderno e ambicioso, que tenha em 

conta tanto os desafios tradicionais como as novas prioridades. Enquanto comissário 

responsável pela agricultura, defenderei um orçamento forte para a agricultura. 

 


