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A8-0178/30

Alteração 30
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
Citação 10-A (nova)
Proposta de resolução

Alteração
–
Tendo em conta a iniciativa de
cidadania europeia (ICE) intitulada
«Proibição do glifosato e proteção das
pessoas e do ambiente contra pesticidas
tóxicos»,
Or. en
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A8-0178/31

Alteração 31
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

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 à
procura da UE 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;
Or. en
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A8-0178/32

Alteração 32
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
Considerando BQ
Proposta de resolução

Alteração

BQ. Considerando que é necessário
conceber uma medida específica de
desenvolvimento rural, articulada em torno
dos oito princípios da União Europeia em
matéria de controlo integrado das pragas, a
fim de encorajar a redução da utilização de
pesticidas que suscitam preocupação e de
promover a utilização de alternativas não
químicas;

BQ. Considerando que é necessário
conceber uma medida específica de
desenvolvimento rural, articulada em torno
dos oito princípios da União Europeia em
matéria de controlo integrado das pragas, a
fim de encorajar a redução significativa da
utilização de pesticidas que suscitam
preocupação e de promover a utilização de
alternativas não químicas;
Or. en
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A8-0178/33

Alteração 33
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
2-A. Sublinha que a reforma da PAC
deve contribuir para a criação de um novo
sistema alimentar europeu, em
consonância com o caráter transformador
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e o Acordo de Paris;
considera que é necessário para este
efeito proceder a uma mudança de
paradigma, passando de uma «revolução
verde» para uma «abordagem
agroecológica», em conformidade com as
conclusões da Avaliação Internacional da
Ciência e da Tecnologia Agrícolas para o
Desenvolvimento (IAASTD) e as
recomendações do relator especial das
Nações Unidas sobre o direito à
alimentação (A/HRC/34/48), o que
pressupõe o reconhecimento da
multifuncionalidade da agricultura e uma
mudança rápida do sistema de
monoculturas, baseado na utilização
intensiva de produtos químicos, para uma
agricultura diversificada e sustentável,
baseada em práticas agroecológicas, no
reforço dos sistemas alimentares locais e
da agricultura de pequena escala, bem
como no apoio a formas tradicionais de
organização;
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A8-0178/34

Alteração 34
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
6-A. Salienta que, a fim de assegurar
condições de concorrência equitativas, é
necessário um valor de referência comum
da UE que respeite os direitos dos
cidadãos a um ambiente saudável e a
alimentos nutritivos e saudáveis;
considera que essa base de referência
deve ser conforme à legislação e às
obrigações internacionais da UE
atualmente em vigor e não deve admitir a
possibilidade de produção de danos no
ambiente ou na sociedade;
Or. en
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A8-0178/35

Alteração 35
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
9-A. Insiste numa abordagem baseada
em resultados relativamente aos
pagamentos; propõe, por isso, a inclusão
das seguintes questões para os
indicadores:
– manutenção e criação de empregos no
setor;
– conservação das pequenas e médias
empresas agrícolas;
– saúde e biodiversidade do solo, espécies
e riqueza de taxa;
– proteção e criação de solo arável e
cobertura dos solos contra a erosão;
– redução das perdas de nutrientes e
aumento da qualidade da água;
– biodiversidade, incluindo riqueza e
abundância de espécies de aves,
polinizadores selvagens e insetos;
– redução da dependência do uso de
pesticidas e adoção dos princípios da
proteção integrada das culturas1;
______________
1

Em conformidade com a Diretiva Utilização
Sustentável dos Pesticidas (2009/128/CE) e o
artigo 67.º do Regulamento n.º 1107/2009.
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A8-0178/36

Alteração 36
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
25-A. Rejeita o corte de 25 % no
orçamento do desenvolvimento rural, tal
como indicado na recente proposta do
QFP 2021-2027, de 2 de maio de 2018;
insiste em que quaisquer cortes
orçamentais no setor da agricultura e do
desenvolvimento rural não devem
conduzir a uma redução do nível de
ambição no que se refere à atual PAC;

Or. en
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A8-0178/37

Alteração 37
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

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, embora os
acordos comerciais sejam benéficos,
nomeadamente para os maiores
intervenientes em 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;
Or. en

AM\1154522PT.docx

PT

PE621.625v01-00
Unida na diversidade

PT

28.5.2018

A8-0178/38

Alteração 38
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
N.º 143
Proposta de resolução

Alteração

143. Salienta que, embora seja
importante continuar a trabalhar no sentido
de aumentar o acesso ao mercado dos
produtos agrícolas europeus, são
necessárias medidas adequadas para a
proteção da agricultura europeia, que
tenham em conta preocupações específicas
de cada setor, como sejam os mecanismos
de salvaguarda, a potencial exclusão das
negociações dos setores mais sensíveis e a
aplicação do princípio da reciprocidade nas
condições de produção, por forma a
garantir condições de concorrência
equitativas entre os agricultores da UE e os
seus concorrentes estrangeiros; insiste em
que a produção europeia não deve ser
comprometida por importações de
qualidade inferior ou que não cumpram as
normas;

143. Salienta que, embora seja
importante continuar a trabalhar no sentido
de aumentar o acesso ao mercado dos
produtos agrícolas europeus, são
necessárias medidas adequadas para a
proteção da agricultura europeia, que
tenham em conta preocupações específicas
de cada setor, como sejam os mecanismos
de salvaguarda para evitar os efeitos
socioeconómicos negativos na agricultura
em pequena e média escala na UE e em
países terceiros, a potencial exclusão das
negociações dos setores mais sensíveis e a
aplicação do princípio da reciprocidade nas
condições de produção, por forma a
garantir condições de concorrência
equitativas entre os agricultores da UE e os
seus concorrentes estrangeiros; insiste em
que a produção europeia não deve ser
comprometida por importações de
qualidade inferior ou que não cumpram as
normas;
Or. en
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A8-0178/39

Alteração 39
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
N.º 146-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
146-A. Considera ainda que os bens cuja
produção está relacionada com a
desflorestação, a apropriação ilegal de
terras ou recursos ou com abusos dos
direitos humanos não devem ter acesso ao
mercado da UE;
Or. en
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A8-0178/40

Alteração 40
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella,
Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
N.º 168
Proposta de resolução

Alteração

168. Reconhece a pertinência de
envolver no processo decisório da PAC
instituições e peritos responsáveis por
políticas de saúde e ambientais que afetam
a biodiversidade, as alterações climáticas e
a poluição do ar, dos solos e da água;

168. Reconhece que todas as
instituições e peritos pertinentes
responsáveis por políticas de saúde e
ambientais que afetam a biodiversidade, as
alterações climáticas e a poluição do ar,
dos solos e da água devem ser envolvidos
no processo decisório da PAC, em
particular no planeamento estratégico dos
Estados-Membros;
Or. en
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A8-0178/41

Alteração 41
Thomas Waitz, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria
Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin
Relatório
Herbert Dorfmann
O futuro da alimentação e da agricultura
2018/2037(INI)

A8-0178/2018

Proposta de resolução
N.º 171
Proposta de resolução

Alteração

171. Recorda que a fome e a subnutrição
nos países em desenvolvimento estão, em
grande medida, relacionados com a falta de
poder de compra e/ou com a incapacidade
de as populações rurais pobres serem
autossuficientes; insta, por conseguinte, a
UE a ajudar ativamente os países em
desenvolvimento a ultrapassarem os
obstáculos que impedem a sua própria
produção agrícola, como a ausência de
infraestruturas e de logística;

171. Recorda que a fome e a subnutrição
nos países em desenvolvimento estão, em
grande medida, relacionados com a falta de
poder de compra e/ou com a incapacidade
de as populações rurais pobres serem
autossuficientes; insta, por conseguinte, a
UE a ajudar ativamente os países em
desenvolvimento a ultrapassarem os
obstáculos que impedem a sua própria
produção agrícola, como a ausência de
infraestruturas e de logística,
nomeadamente, pondo fim às práticas de
«dumping» associadas a uma estratégia
de exportação agressiva;
Or. en
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