Caros membros,
Em cada edição da Em Rede, temos vindo a dar particular destaque a um ou mais
assuntos relacionados com a Rede Rural ou com os territórios rurais. Dada a actualidade
do tema sobre a PAC pós-2013, entendeu-se oportuno preparar um Boletim Informativo
especial, cujo destaque incidisse sobre este tema.
Existindo um vasto conjunto de informação disponível sobre esta matéria, optámos por
chamar a atenção para as questões em causa, para os documentos de maior interesse e
para os pontos de acesso à informação.
Maria Custódia Correia
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional

Montante PAC 2014-2020

PAC 2014-2020 - Uma estrutura em dois pilares
De acordo com a proposta da Comissão Europeia para a Política Agrícola Comum (PAC)
no período 2014-2020, mantém-se a estrutura assente em dois pilares:

2.º
Pilar
101,2

1.º
Pilar
317,2

(mil milhões de euros)



o primeiro pilar a abranger os pagamentos directos e as medidas de mercado
(apoio anual ao rendimento de base dos agricultores da UE e apoio em caso de
perturbações específicas dos mercados);



e o segundo pilar a incidir no desenvolvimento rural (programas plurianuais
elaborados e co-financianciados pelos Estados-Membros). Inclui a nova Parceria
Europeia de Inovação e um conjunto de instrumentos de gestão de risco.

PAC 2014-2020 - Uma política de importância estratégica para a
segurança alimentar, o ambiente e o equilíbrio territorial
A PAC, em termos gerais, tem vindo a evoluir para uma política mais orientada para os
mercados, proporcionando um apoio ao rendimento dos agricultores, respeitando
determinadas exigências ambientais e aumentando o apoio ao desenvolvimento rural.
A Comissão vem agora afirmar que é necessário manter uma agricultura forte,
nomeadamente através do apoio ao rendimento e do reforço dos instrumentos de
gestão de riscos e de resposta a crises. Por outro lado, chama a atenção para o papel
que a agricultura e as zonas rurais podem desempenhar na prossecução dos objectivos
climáticos, ambientais e energéticos estabelecidos na Estratégia 2020, o que implicará
apoiar os agricultores no fornecimento de bens públicos neste âmbito. A diversificação
das zonas rurais contribuirá para um crescimento inclusivo e coeso. Os apoios serão
mais equilibradamente distribuídos e eficazes face aos desafios ambientais e à
volatilidade dos mercados.

PAC 2014-2020 - Os dez pontos da proposta
1) Um apoio ao rendimento mais bem dirigido
para dinamizar o crescimento e o emprego

6) Incentivar as iniciativas agroambientais

2)
Instrumentos de gestão de crise mais
reactivos e bem adaptados para superar os novos
desafios económicos

7)
Facilitar a instalação de
jovens agricultores

3) Um pagamento «ecológico» para preservar a
produtividade a longo prazo e os ecossistemas

8) Estimular o emprego rural e o
espírito de empreendimento

4) Investimentos adicionais na investigação e na
inovação

9) Tomar melhor em conta as
zonas frágeis

5) Uma cadeia alimentar mais competitiva e mais
equilibrada

10) Uma PAC mais simples e
mais eficaz

Os primeiros passos para a construção da proposta para a PAC para o período após
2013 foram dados no Exame de Saúde de 2008, ao serem identificados os novos
desafios que se deparavam à agricultura e às zonas rurais. A reflexão prosseguiu em
2010 com a publicação de comunicações da Comissão sobre a estratégia de crescimento
da UE, sobre a revisão do orçamento comunitário e sobre o futuro da PAC.
Que
QueFuturo
Futuropara
paraaa
Política
Políticade
deDesenvolvimento
DesenvolvimentoRural
Rural
Sessão de Debate Final
Sessão de Debate Final
Oeiras – 26 de Maio de 2010
Oeiras – 26 de Maio de 2010

A comunicação designada "A PAC no horizonte 2020", apontava como objectivos da PAC
a produção alimentar viável, a gestão sustentável dos recursos naturais e acções
climáticas e o desenvolvimento territorial equilibrado.
No âmbito do debate público promovido pela UE, a Rede Rural Nacional promoveu uma
sessão de debate “Que futuro para a Política de Desenvolvimento Rural”.
Após o estudo sobre a Avaliação do Impacte das Propostas da Comunicação "A PAC no
horizonte 2020", seguiu-se uma consulta às partes interessadas, concluída já no início
de 2011. No final do primeiro semestre de 2011, a Comissão apresentou a proposta
relativa ao quadro financeiro plurianual para 2014-2020, que incluía orientações para a
PAC. As propostas legislativas sobre a revisão da PAC foram apresentadas pela
Comissão a 12 de Outubro de 2012.

À proposta apresentada em Outubro de 2011, segue-se uma fase de discussões técnicas
e negociações, esperando-se a aprovação dos documentos finais durante a Presidência
cipriota, no 2.º semestre de 2012. O novo quadro jurídico deverá entrar em vigor em
2014.

Comunicações da Comissão Europeia
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – A PAC no horizonte 2020:
Responder aos desafios do futuro em matéria de alimentação, recursos naturais e
territoriais, COM(2010)672 final, de 18-11-2010.
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Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Conselho
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Um orçamento para a Europa
2020, COM(2011)500 final – PARTE I, de 29-6-2011.
Comunicação da Comissão - EUROPA 2020 - Estratégia para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo, COM(2010) 2020 final, 3-3-2010.

Outros documentos da Comissão
Resumo para o cidadão – A agricultura na Europa após 2013 – Documento da
Comissão, muito sintético, para o cidadão não familiarizado com a PAC, explicando a
necessidade da reforma, os benefícios esperados e as razões de uma política comum.
Comunicado de Imprensa de 12-10-2011 – Comissão Europeia – A Comissão
Europeia propõe uma nova parceria entre a Europa e os agricultores – Os dez pontos
essenciais da reforma.
Reforma da PAC. Explicação dos principais elementos – Memorando de 12-10-2011.
Comissão Europeia.
The CAP towards 2020 – Legal proposals – Apresentação da Comissão Europeia.

Posição Portuguesa
Documento do MAMAOT, de 17-10-2011 – Posição Portuguesa sobre as propostas
legislativas da Comissão Europeia sobre a Política Agrícola Comum pós-2013.

Propostas legislativas da Comissão Europeia para a PAC 2014-2020
COM(2011) 625 final - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece regras para os pagamentos directos aos agricultores ao
abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum (Regulamento sobre
os pagamentos directos).
[…](2011) XXX projecto (626) - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos
agrícolas (Regulamento «OCM única»).

!

COM(2011) 627/3 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural (FEADER).
COM(2011) 628/3 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao financiamento, à gestão e à vigilância da política agrícola comum
(Regulamento horizontal).

3

[…](2011) XXX projecto (629) - Proposta de Regulamento do Conselho que
determina medidas sobre a fixação de certas ajudas e restituições relativas à
organização comum dos mercados dos produtos agrícolas
COM(2011) 630/3 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 73/2009 no que respeita à aplicação dos
pagamentos directos aos agricultores em relação a 2013
[…](2011) XXX projecto (631) - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho no que
respeita ao regime de pagamento único e ao apoio aos viticultores

Mais informação – Sítios
GPP – PAC pós 2013/O Futuro da PAC pós-2013
A PAC até 2020 – Avaliação de Impacte – Comissão Europeia
A PAC após 2013 – Comissão Europeia
Estratégia Europa 2020 – Comissão Europeia

Partilhe com os membros da RRN informação e actividades de interesse para os agentes
dos territórios rurais. Envie-nos o seu contributo: CONTACTAR A RRN.

Edição: RRN, 2011.
Maria Custódia Correia – Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA
Telef.: +351 218442391
rederuralnacional@dgadr.pt – rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt – http://www.rederural.pt
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