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Os Verdes
do Parlamento Europeu apelam a:
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UMA PAC EQUITATIVA
80% de todos os pagamentos
diretos ao abrigo da PAC
continuam a destinar-se a apenas
20% das explorações agrícolas.
Em todos os Estados-Membros existem pequenos
grupos essencialmente constituídos por grandes
produtores agroindustriais que recebem mais de
300 000 euros por ano - fundamentalmente para
serem mais competitivos e crescerem. Em França,

as 160 maiores explorações agrícolas recebem
123 milhões de euros, o que equivale ao conjunto das receitas de 100 000 pequenos produtores
agrícolas franceses. Uma resposta decisiva a esta
situação poderá ser o estabelecimento de um
teto de 100 000 euros por ano para os pagamentos aos produtores agrícolas. Tal medida permitirá redistribuir 7 mil milhões de euros pelos
Estados-Membros e respetivos produtores agrícolas. Este montante deve ser utilizado para
promover a transição para uma agricultura sustentável e o emprego de longa duração nas economias rurais. Deverá também abandonar-se
completamente o recurso a práticas comerciais
desleais, tais como subvenções à exportação.
Deverá, em vez disso, garantir-se o direito à alimentação para todos através de sistemas alimentares locais nos países em desenvolvimento e de
condições de comércio leais. A equidade e a
solidariedade deverão constituir a base da União
Europeia. A PAC tem sido um elemento fundamental da segurança alimentar e da integração
política europeia. Deverá tornar-se novamente o
contrato social básico entre produtores agrícolas
e cidadãos.
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Cumpre reformar a PAC de modo a ajudar os produtores agrícolas e os cidadãos a optar por práticas
agrícolas e alimentos sustentáveis. A agricultura
orgânica deverá tornar-se precursora das práticas
agrícolas futuras e não continuar a ser vista como
um privilégio de uma minoria. A PAC deverá promover a rotação de culturas e não incentivar as monoculturas. Esta medida poderá ajudar a reduzir a
utilização de pesticidas e fertilizantes, reduzindo
consequentemente os gases com efeito de estufa
associados à agricultura. A gestão da biodiversidade na agricultura, a melhoria da fertilidade dos
solos, a proteção da qualidade das águas e o
bem-estar animal deverão constituir a base da
produtividade e da segurança alimentar a longo
prazo. O gado necessita de bons pastos e de proteínas de origem regional e não de soja geneticamente modificada e importada para alimentação animal.
Deverá existir um equilíbrio entre o número de animais a criar e a extensão de terra consignada à
criação sustentável dos mesmos, em vez de os
alojar em fábricas e em instalações para animais,

2

UMA PAC ECOLÓGICA
A PAC deverá promover a rotação
de culturas e não incentivar as
monoculturas.

sobrecarregando-as. Para tornar a PAC ecológica,
será necessário descontinuar todas as práticas
agrícolas insustentáveis, como as que dependem
de alimentação animal, petróleo, pesticidas e antibióticos importados. Queremos sistemas agrícolas
e alimentares que sejam favoráveis para os seres
humanos e para a natureza.

Os Verdes
do Parlamento Europeu apelam a:

UMA PAC JOVEM
Nos próximos 10 anos haverá
menos 7 milhões de produtores
agrícolas.
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Uma política só envelhece se as novas ideias forem
ignoradas. Os jovens afastaram-se das comunidades
agrícolas e rurais devido ao dogma político que é
sintetizado pela expressão «crescer ou desaparecer»,
que levou ao abandono das zonas rurais, deixando
para trás uma população rural em envelhecimento.
Na Europa, apenas 6% dos produtores agrícolas têm
menos de 35 anos de idade, enquanto 80% têm mais
de 55 anos. Nos próximos 10 anos, sem sucessores,
desaparecerão 7 milhões de produtores agrícolas se
a PAC atual se mantiver. Se as aldeias desaparecerem,
as escolas fecharem e se os cuidados de saúde não
forem assegurados, simplesmente não haverá lugar
para as famílias jovens incluindo os jovens produtores agrícolas mais competitivos. Isto deveria suscitar a preocupação dos decisores políticos.
A PAC deverá ser utilizada para tornar a vida rural
atrativa não só para os jovens produtores agrícolas
«competitivos», mas também para os recém-chegados. Deverá apoiar a cooperação entre os pequenos
produtores agrícolas, bem como a agricultura comunitária, um melhor acesso à terra e a formação no
domínio das práticas sustentáveis. Deste modo, a
PAC poderá promover um trabalho digno em cadeias
alimentares locais e eficientes. Em vez de relegar a
vida rural para o passado, a solidariedade entre gerações e a renovação ativa das mesmas deverá constituir uma nova prioridade europeia.

UMA PAC
DEMOCRÁTICA
A PAC deverá ajudar a
restabelecer o contacto entre
produtores agrícolas e cidadãos
e promover cadeias alimentares
locais.
Os cidadãos têm não só o direito de saber como
são utilizados os 100€ com que contribuem anualmente para a PAC via tributação fiscal, mas
também o direito a uma PAC que dê resposta às
suas preocupações em matéria de saúde pública,
bem-estar animal e proteção da natureza. Os produtores agrícolas não querem depender de subvenções, mas de rendimentos equitativos procedentes dos alimentos que produzem e de outros
bens públicos que providenciam.
Uma PAC democrática deverá garantir um equilíbrio justo, evitando a especulação no setor dos
produtos alimentares e fazendo com que os mercados funcionem de forma a que os produtores
agrícolas recebam um valor equitativo pelos alimentos que produzem. A PAC deverá ajudar a

restabelecer o contacto entre produtores agrícolas
e cidadãos e promover cadeias alimentares locais.
Deverá garantir a transparência e a informação
dos cidadãos a respeito do processo de decisão
política e formas de influenciar os decisores políticos. Necessitamos de uma nova governação do
ponto de vista do desenvolvimento rural que ajude ativamente os produtores agrícolas e os cidadãos das zonas rurais a recuperar o controlo da
sua vida económica e cultural, em vez de deixar
o processo de decisão política entregue às estratégias de empresas comerciais multinacionais e
de cadeias de supermercados.

Os Verdes
do Parlamento Europeu apelam a:
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UMA PAC SAUDÁVEL
Os alimentos de qualidade são
frescos, saborosos e não contêm
resíduos prejudiciais para a saúde.
A saúde pública e a boa qualidade dos alimentos
deverão ser o cerne da nova PAC. As políticas agrícolas e alimentares deverão distanciar-se cada vez
mais da espiral destrutiva da produção e do consumo.

Os alimentos de qualidade são frescos, saborosos
e não contêm resíduos prejudiciais para a saúde. A
dependência da agricultura da presença de antibióticos na alimentação animal e de tratamentos
prejudica a saúde pública e a segurança da medicina humana. Esta dependência deverá acabar e a
PAC deverá ter como objetivo a promoção dos ciclos
de nutrientes dos sistemas alimentares agroecológicos. Deverá incluir a formação e a prestação ativa
de apoio aos produtores agrícolas para que
trabalhem com a natureza e não contra ela. A
PAC deverá pôr cobro ao desperdício vergonhoso
de alimentos, encurtando as cadeias alimentares
e promovendo dietas equilibradas para que haja
alimentos suficientes em vez de produzir sistematicamente excedentes.
Uma PAC saudável corresponderá a políticas
agrícolas, alimentares e de saúde mais sensatas,
agronómicas, baseadas em culturas e menos
dispendiosas. Deverá explorar a grande diversidade
de conhecimentos dos produtores agrícolas e de
gostos dos consumidores e devolver-nos-á um
respeito saudável pelos alimentos que produzimos
e ingerimos.
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UMA PAC FÁCIL
A PAC não deverá dificultar a vida
aos produtores agrícolas.
Contra uma reforma apropriada da PAC, invoca-se sobretudo que isso redundará em «mais burocracia». A verdade é que muitos governos e
serviços criaram processos burocráticos ineficazes e pesados e agora culpam Bruxelas por
dificultar a vida aos produtores agrícolas.
A PAC não deverá dificultar a vida aos produtores
agrícolas, mas também não deverá permitir que
estes ou as agroindústrias facilmente desrespeitem a legislação no domínio do ambiente, do
bem-estar animal ou da saúde pública. A PAC
deverá prever controlos e sanções mais eficazes,

com base no princípio do poluidor-pagador. A
PAC não deverá disponibilizar verbas públicas a
companhias de seguros com vista a reduzir o
risco de perda de colheitas mas sim ajudar os
produtores agrícolas a reforçar as medidas preventivas contra os riscos naturais e de mercado.
Isto facilitará a vida a quem aceite a transição
necessária para sistemas agrícolas e alimentares
mais sustentáveis e dificultará a vida a quem
quebre as regras.

A nova PAC deverá ser equitativa, ecológica,
jovem, democrática, saudável e fácil ao invés
da antiga, que era injusta, insustentável,
esclerosada, não democrática, prejudicial para
a saúde e burocrática. A não realização da
reforma da PAC desferirá um golpe fundamental
à identidade europeia e à solidariedade, ao
mesmo tempo que fará o jogo dos políticos
nacionalistas. Os produtores agrícolas e os
cidadãos europeus estão a redescobrir o valor
dos alimentos e os valores da solidariedade.
É necessário criar redes agrícolas e alimentares
sustentáveis e que os cidadãos organizem
iniciativas. A reforma da PAC é agora
ou nunca.
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