
UE ratifica guinada em sua política agrícola  
 
Os ministros da Agricultura dos países-membros da União Européia ratificaram na quinta-feira 
a decisão de aprofundar o redirecionamento de parte dos tradicionais subsídios concedidos a 
grandes produtores para projetos sustentáveis de preservação de regiões rurais do bloco. O 
movimento significa a maior reformulação da política agrícola da UE nos últimos cinco anos.  
 
O acordo firmado no início da manhã tornou-se possível depois de concessões feitas pela 
comissária da Agricultura da UE, Mariann Fischer Boel, à França, Alemanha e Itália. "Todos 
precisaram fazer sacrifícios. Mas todos os países-membros podem voltar para casa e dizer que 
conseguiram alguma coisa nas negociações", afirmou Fischer Boel. "Estou contente com o fato 
de termos selado o acordo sem alterar os instrumentos básicos da proposta original", 
acrescentou.  
 
A nova política entrará em vigor em 2009 e deverá durar até 2013. Uma autoridade da EU 
disse que não houve unanimidade entre os 27 países-membros a respeito do acordo, mas não 
identificou qual país ou quais países haviam se recusado a apoiá-lo.  
 
Pelo novo esquema, todas as propriedades agrícolas que recebem o subsídio básico anual de € 
5.000 terão de investir, até 2012, mais 5% dos recursos concedidos pela UE em projetos 
sustentáveis na zona rural, além do percentual de 5% já em vigor. Fischer Boel desejava que a 
fatia fosse de 8%.  
 
A maior parte das medidas sugeridas pela comissária para alterar o sistema fixado conforme a 
renda anual dos produtores, a fim ele desviar os subsídios das grandes propriedades, acabou, 
no entanto, sendo rechaçada. Ao invés dos três níveis atuais de renda para as fazendas que 
recebem subsídios, apenas um terá agora direito ao benefício de € 300 mil ou mais, para os 
quais 4% dos subsídios serão investidos em projetos rurais até 2012, o resultado é que os 
grandes proprietários de terras sofrerão o maior corte em seus pagamentos.  
 
Apesar de mudanças ele última hora, o projeto continua a ser a reforma agrícola mais 
significativa realizada pela Europa desde 2003, ano em que o bloco introduziu o conceito de 
"decoupling" ("desatrelamento"). Esse é o jargão da UE para o rompimento do laço entre o 
volume de produção e o montante de subsídios concedidos. O antigo sistema era muito 
criticado por países em desenvolvimento sob o argumento de que distorcia as relações 
comerciais e encorajava a superprodução responsável pelas famigeradas "montanhas de 
grãos" européias do passado. A alteração mais recente intensifica esses esforços. 
 
Além de alguns pagamentos destinados à criação de animais, que Mariann Fischer Boel 
permitirá que continuem atrelados ao volume de produção, os subsídios agrícolas deixarão de 
ter relação com o volume de produção.  
 
Durante as negociações, as maiores dificuldades foram as desavenças em torno do montante a 
ser direcionado para o custeio da zona rural, a liberalização do setor de laticínios antes que 
expirem as cotas de produção, em 2015, os leilões públicos de commodities importantes como 
o trigo e o futuro dos subsídios agrícolas da UE ainda atrelados aos níveis de produção.  
 
Vários dos maiores produtores agrícolas do bloco conseguiram obter regalias no acordo final. A 
Alemanha, por exemplo, ficou com a opção de gastar parte da verba que deveria ser 
direcionada ao desenvolvimento rural para dar apoio ao setor leiteiro. A medida pretende 
proteger o segmento quando houver a abertura total do mercado, em 2015. Antes disso, as 
cotas de leite da UE vão aumentar em 1% ao ano, a partir do ano que vem.  
 
O orçamento agrícola da UE, de € 53 bilhões anuais no total, prevê um corte de 7% nos 
subsídios diretos em 2010, uma escala para chegar à redução de 13% prevista para 2013. 
Para o ministro brasileiro da Agricultura, Reinhold Stephanes, é um bom começo, mas 
insuficiente. "O valor do corte dos subsídios ainda está longe de mostrar capacidade de 
competição para os países exportadores", disse ele, segun-do comunicado do Ministério. 
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