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Os subsídios não pagos ao setor agrícola europeu poderão ser transferidos a agricultores em 
países pobres para incrementar a produção e aliviar a fome, segundo um plano que está sendo 
avaliado pela Comissão Européia (CE). 
 
Os altos preços dos grãos deixaram centenas de milhões de euros reservados para a compra 
de estoques não vendidos por agricultores europeus, enquanto milhões de pessoas em países 
pobres não têm dinheiro suficiente para comer. Mariann Fischer Boel, a comissária agrícola, 
propôs que o dinheiro seja doado a agricultores no mundo em desenvolvimento para que 
comprem sementes e fertilizantes. "Ajuda emergencial na forma de alimentos é positiva no 
curto prazo, mas o mundo em desenvolvimento precisa cultivar mais alimentos. Precisamos 
ensiná-los a pescar, e não apenas dar-Ihes peixes", disse ao "FT". 
 
A Organização de Alimentos e Agricultura (FAO), da ONU, pediu em dezembro passado US$ 
1,7 bilhão para ajudar 37 países com grave escassez de alimentos visando incrementar a 
produção doméstica. A comissão aceitou analisar a doação de uma parcela considerável, 
embora não de todo esse dinheiro, segundo autoridades. 
 
A Política Agrícola Comum (PAC), que mobiliza € 45 bilhões anualmente, tem sido culpada pelo 
dumping de alimentos subsidiados em mercados pobres, prejudicando a produção agrícola 
local e expulsando agricultores de suas terras. Mas os subsídios às exportações deverão 
caducar em 2013, e segundo as reformas anunciadas ontem quase todos os pagamentos 
passarão a ser vinculados a áreas de terra, e não à produção. 
 
A comissária dinamarquesa disse que as reformas deixarão os agricultores livres para atender 
o mercado. Ela propôs a eliminação da exigência de manter ociosos 10% da terra arável e dos 
limites à produção de leite até 2015. 
 
Exceto no que se refere ao trigo para pão, deverão cessar as intervenções estatais na forma 
de aquisição das safras que os agricultores não conseguem vender. As medidas são uma 
continuidade das reformas iniciadas em 2003, convertendo os subsídios que beneficiam a 
produção em medidas para desenvolvimento ambiental e rural. 
 
O montante de dinheiro que deixará de ser diretamente alocado ao setor agrícola e passará a 
ser direcionado a projetos de desenvolvimento nos setores de turismo e outros semelhantes 
aumentará dos atuais 5% para 13% até 2013. 
 
A proposta contempla cortes maiores para agricultores que recebem € 100 mil ou mais por 
ano, o que deverá impactar mais as grandes empresas agrícolas alemãs. 
 
Entretanto, críticos advertiram que os planos criam obrigações para que os contribuintes 
socorram agricultores vitimados por colheitas insatisfatórias ou pragas. 
 
Reino Unido e Suécia, que defendem a eliminação da maior parte do apoio estatal à 
agricultura, disseram que, com a provisão, € 1 bilhão gastos em subsídios poderão ser 
condenados pela Organização Mundial de Comércio (ÕMC). 
 
A Comissão quer permitir que os países usem 10% de sua verba anual para medidas 
específicas como promoção do consumo, mas também para cobrir custos de seguros de safra e 
indenizar prejuízos com pragas. Isso atenuaria o impacto do fim da aquisição integral de 
estoques não vendidos e permitiria a manutenção de operações não lucrativas, como a criação 
de ovelhas montesas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 e 22 de maio, Agronegócios, p. B12. 
 


