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28.5.2018 A8-0178/23 

Alteração  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AA. 

 

Proposta de resolução Alteração 

AA. Considerando que o incremento do 

comércio mundial apresenta oportunidades 

e desafios relacionados, nomeadamente, 

com o ambiente, as alterações climáticas, a 

proteção da água, a escassez de terrenos 

agrícolas e a degradação dos solos, o que 

exige uma adaptação das regras do 

comércio internacional que permita a 

definição de condições de concorrência 

equitativas baseadas em normas elevadas e 

condições equitativas e sustentáveis para as 

trocas de bens e serviços, bem como 

mecanismos de defesa comercial 

renovados e eficazes, em consonância com 

as normas sociais, económicas, ambientais, 

sanitárias, fitossanitárias e em matéria de 

bem-estar animal vigentes na UE; 

AA.  Considerando que o incremento do 

comércio mundial pode apresentar 

oportunidades e desafios relacionados, 

nomeadamente, com o ambiente, as 

alterações climáticas, a proteção da água, a 

escassez de terrenos agrícolas e a 

degradação dos solos, o que exige uma 

adaptação das regras do comércio 

internacional que permita a definição de 

condições de concorrência equitativas 

baseadas em normas elevadas e condições 

equitativas e sustentáveis para as trocas de 

bens e serviços, bem como mecanismos de 

defesa comercial renovados e eficazes, em 

consonância com as normas sociais, 

económicas, ambientais, sanitárias, 

fitossanitárias e em matéria de bem-estar 

animal vigentes na UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Alteração  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando BC. 

 

Proposta de resolução Alteração 

BC. Considerando que é essencial 

continuar a reforçar a posição dos 

agricultores na cadeia de abastecimento 

alimentar e garantir uma concorrência leal 

no mercado único, aplicando regras justas e 

transparentes que tenham em conta as 

especificidades da agricultura nas relações 

entre a produção e os restantes segmentos 

da cadeia alimentar, quer a montante quer a 

jusante, e criar incentivos para prevenir os 

riscos e crises de forma eficaz, incluindo 

instrumentos de gestão ativa que sejam 

capazes de adaptar melhor a oferta à 

procura e possam ser aplicados a nível 

setorial e pelas autoridades públicas, tal 

como destacado no relatório do Grupo de 

Missão para os Mercados Agrícolas; que os 

aspetos que não são abrangidos pela PAC e 

que afetam a competitividade e as 

condições de concorrência equitativas para 

os agricultores também devem ser 

devidamente tomados em consideração e 

monitorizados; 

BC. Considerando que é essencial 

continuar a reforçar a posição dos 

agricultores na cadeia de abastecimento 

alimentar e garantir uma concorrência leal 

no mercado único, aplicando regras justas e 

transparentes que tenham em conta as 

especificidades da agricultura nas relações 

entre a produção e os restantes segmentos 

da cadeia alimentar, quer a montante quer a 

jusante, e criar incentivos para prevenir os 

riscos e crises de forma eficaz, incluindo 

instrumentos de gestão ativa que sejam 

capazes de adaptar melhor a oferta da UE à 

procura e possam ser aplicados a nível 

setorial e pelas autoridades públicas, tal 

como destacado no relatório do Grupo de 

Missão para os Mercados Agrícolas; que os 

aspetos que não são abrangidos pela PAC e 

que afetam a competitividade e as 

condições de concorrência equitativas para 

os agricultores, como a rotulagem 

obrigatória do país de origem, também 

devem ser devidamente tomados em 

consideração e monitorizados; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/25 

Alteração  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que os Estados-Membros 

devem beneficiar de um nível razoável de 

flexibilidade no âmbito de um sólido 

quadro comum europeu de regras, normas 

de base, instrumentos de intervenção, 

controlos e dotações financeiras definidos a 

nível da UE pelo colegislador, por forma a 

garantir condições de concorrência 

equitativas para os agricultores e, em 

particular, uma abordagem da UE em 

matéria de apoio ao abrigo do primeiro 

pilar, com vista a garantir o respeito pelas 

condições de concorrência leal; 

7. Considera que os Estados-Membros 

devem beneficiar de um nível razoável de 

flexibilidade sem pôr em causa um sólido 

quadro comum europeu de regras, normas 

de base, instrumentos de intervenção, 

controlos e dotações financeiras definidos a 

nível da UE pelo colegislador, por forma a 

garantir condições de concorrência 

equitativas para os agricultores e, em 

particular, uma abordagem da UE em 

matéria de apoio ao abrigo do primeiro 

pilar, com vista a garantir o respeito pelas 

condições de concorrência leal; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Alteração  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 140 

 

Proposta de resolução Alteração 

140. Está convicto de que, embora os 

acordos comerciais sejam benéficos para 

alguns setores agrícolas da UE e 

necessários para reforçar a posição da 

União no mercado agrícola mundial e 

beneficiar a economia da UE no seu 

conjunto, também criam uma série de 

desafios, em particular para as pequenas e 

médias explorações agrícolas e setores 

sensíveis, que devem ser tidos em conta, 

como o respeito pelas normas sanitárias, 

fitossanitárias, de bem-estar animal, 

ambientais e sociais da UE, o que exige 

coerência entre a política comercial e 

determinados objetivos da PAC e não deve 

levar ao enfraquecimento das elevadas 

normas em vigor na Europa ou colocar em 

risco os seus territórios rurais; 

140. Está convicto de que os acordos 

comerciais podem ser benéficos para 

alguns setores agrícolas da UE e 

necessários para reforçar a posição da 

União no mercado agrícola mundial e 

beneficiar a economia da UE no seu 

conjunto, mas também criam uma série de 

desafios, em particular para as pequenas e 

médias explorações agrícolas e setores 

sensíveis, que devem ser tidos em conta, 

como o respeito pelas normas sanitárias, 

fitossanitárias, de bem-estar animal, 

ambientais e sociais da UE, o que exige 

coerência entre a política comercial e 

determinados objetivos da PAC e não deve 

levar ao enfraquecimento das elevadas 

normas em vigor na Europa ou colocar em 

risco os seus territórios rurais; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Alteração  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 162 

 

Proposta de resolução Alteração 

162. Congratula-se com os progressos 

alcançados na promoção dos interesses 

agrícolas da UE nas recentes negociações 

comerciais a nível bilateral, 

designadamente no que diz respeito ao 

acesso ao mercado dos produtos 

agroalimentares da UE de elevada 

qualidade e à proteção das indicações 

geográficas em países terceiros; está 

persuadido de que esta tendência pode ser 

prosseguida e melhorada; 

162. Apela a que sejam alcançados mais 

progressos na promoção dos interesses 

agrícolas da UE nas recentes negociações 

comerciais a nível bilateral, 

designadamente no que diz respeito ao 

acesso ao mercado dos produtos 

agroalimentares da UE de elevada 

qualidade e à proteção das indicações 

geográficas em países terceiros; apela a 

que esta tendência seja prosseguida e 

melhorada; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Alteração  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Considera que, sob reserva da 

garantia de condições de concorrência 

equitativas no mercado único, da 

prevenção de uma distorção da 

concorrência, em especial no que diz 

respeito aos produtos de base, da garantia 

da conformidade com as regras da OMC e 

de não serem comprometidos os esforços 

em prol da realização dos objetivos 

ambientais e climáticos, os pagamentos a 

título do regime de apoio associado 

voluntário devem ser mantidos, devendo 

porém só ser ativados após uma avaliação 

pela Comissão; considera que o apoio 

associado voluntário serve de instrumento 

para responder às necessidades de setores 

sensíveis e objetivos concretos 

relacionados com o ambiente, o clima ou a 

qualidade e a comercialização de produtos 

agrícolas, para incentivar práticas agrícolas 

que cumpram normas elevadas em matéria 

ambiental e de bem-estar dos animais, para 

fazer face a dificuldades específicas, 

nomeadamente as resultantes da 

desvantagem competitiva estrutural das 

regiões menos favorecidas e das regiões 

montanhosas, bem como as dificuldades 

que são de natureza mais temporária e 

resultam, por exemplo, do abandono 

progressivo do antigo regime de direitos; 

entende ainda que o apoio associado 

67. Considera que, sob reserva da 

garantia de condições de concorrência 

equitativas no mercado único, da 

prevenção de uma distorção da 

concorrência, em especial no que diz 

respeito aos produtos de base, da garantia 

da conformidade com as regras da OMC e 

de não serem comprometidos os esforços 

em prol da realização dos objetivos 

ambientais e climáticos, os pagamentos a 

título do regime de apoio associado 

voluntário devem ser mantidos, devendo 

porém só ser ativados após notificação 

prévia da Comissão; considera que o apoio 

associado voluntário serve de instrumento 

para responder às necessidades de setores 

sensíveis e objetivos concretos 

relacionados com o ambiente, o clima ou a 

qualidade e a comercialização de produtos 

agrícolas, para incentivar práticas agrícolas 

que cumpram normas elevadas em matéria 

ambiental e de bem-estar dos animais, para 

fazer face a dificuldades específicas, 

nomeadamente as resultantes da 

desvantagem competitiva estrutural das 

regiões menos favorecidas e das regiões 

montanhosas, bem como as dificuldades 

que são de natureza mais temporária e 

resultam, por exemplo, do abandono 

progressivo do antigo regime de direitos; 

entende ainda que o apoio associado 
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voluntário é igualmente um instrumento 

para promover, no futuro, produções 

estrategicamente importantes, como as 

culturas proteaginosas, ou para compensar 

os efeitos dos acordos de comércio livre; 

salienta, além disso, que os pagamentos a 

título do apoio associado voluntário são de 

grande importância para a manutenção da 

diversificação da produção agrícola na 

União Europeia, dos postos de trabalho na 

agricultura e dos sistemas sustentáveis de 

produção; 

voluntário é igualmente um instrumento 

para promover, no futuro, produções 

estrategicamente importantes, como as 

culturas proteaginosas; salienta, além 

disso, que os pagamentos a título do apoio 

associado voluntário são de grande 

importância para a manutenção da 

diversificação da produção agrícola na 

União Europeia, dos postos de trabalho na 

agricultura e dos sistemas sustentáveis de 

produção; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Alteração  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 97 

 

Proposta de resolução Alteração 

97. Considera que deve ser atribuído 

um montante mínimo do orçamento total 

disponível no segundo pilar a medidas 

agroambientais e climáticas, incluindo a 

agricultura biológica, a captação de CO2, a 

saúde dos solos, medidas de gestão 

florestal sustentáveis, o planeamento da 

gestão dos nutrientes para a proteção da 

biodiversidade e a polinização e 

diversidade genética de animais e plantas; 

salienta, neste contexto, a importância de 

manter os pagamentos a título da Natura 

2000 e garantir que estes sejam suficientes 

para servir de verdadeiro incentivo aos 

agricultores; 

97. Considera que deve ser atribuído 

um montante adequado do orçamento total 

disponível no segundo pilar a medidas 

agroambientais e climáticas, incluindo a 

agricultura biológica, a captação de CO2, a 

saúde dos solos, medidas de gestão 

florestal sustentáveis, o planeamento da 

gestão dos nutrientes para a proteção da 

biodiversidade e a polinização e 

diversidade genética de animais e plantas; 

salienta, neste contexto, a importância de 

manter os pagamentos a título da Natura 

2000 e garantir que estes sejam suficientes 

para servir de verdadeiro incentivo aos 

agricultores; 

Or. en 

 

 


