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Alteração 1
Anthea McIntyre
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa ainda que é provável que 
as maiores reduções do volume de 
pesticidas resultem de alterações 
sistémicas que reduzam a vulnerabilidade 
aos ataques de pragas, favoreçam a 
diversidade estrutural e biológica em 
relação às monoculturas e culturas 
contínuas e reduzam a resistência das 
pragas aos ingredientes ativos;  salienta, 
por conseguinte, a necessidade de 
concentrar, financiar e integrar os métodos 
agroecológicos, que tornam todo o sistema 
agrícola mais resiliente às pragas;

17. Observa ainda que é provável que 
se verifiquem reduções dos riscos e dos 
impactos da utilização de pesticidas 
graças a alterações sistémicas que reduzam 
a vulnerabilidade aos ataques de pragas, 
favoreçam a diversidade estrutural e 
biológica em relação às monoculturas e 
culturas contínuas e reduzam a resistência 
das pragas aos ingredientes ativos; salienta, 
por conseguinte, a necessidade de 
concentrar, financiar e integrar os métodos 
agroecológicos que tornam todo o sistema 
agrícola mais resiliente às pragas.
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Alteração 2
Anthea McIntyre
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta os Estados-Membros a 
respeitarem os prazos estabelecidos para a 
apresentação de PAN revistos;  insta os 
Estados-Membros que ainda não 
apresentaram PAN revistos a fazê-lo sem 
demora, desta feita com metas 
quantitativas claras e o objetivo global 
mensurável de redução, imediata e a longo 
prazo, da utilização de pesticidas que 
inclua metas anuais de redução claramente 
definidas, com uma especial atenção para 
os possíveis efeitos nos polinizadores e a 
promoção e implantação de técnicas 
alternativas não químicas e produtos 
fitofarmacêuticos de baixo risco, em 
conformidade com os princípios da 
proteção integrada;

42. Exorta os Estados-Membros a 
respeitarem os prazos estabelecidos para a 
apresentação de PAN revistos; insta os 
Estados-Membros que ainda não 
apresentaram PAN revistos a fazê-lo sem 
demora, desta feita com metas 
quantitativas claras e o objetivo global 
mensurável de redução, imediata e a longo 
prazo, dos riscos e dos impactos da 
utilização de pesticidas que inclua metas 
anuais de redução claramente definidas, 
com uma especial atenção para os 
possíveis efeitos nos polinizadores e a 
promoção e implantação de técnicas 
alternativas não químicas e produtos 
fitofarmacêuticos de baixo risco, em 
conformidade com os princípios da 
proteção integrada;
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Alteração 3
Anthea McIntyre
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Insta os Estados-Membros a 
aumentarem o seu investimento em 
práticas de adaptação que impeçam as 
substâncias agroquímicas de penetrar nas 
águas de superfície e nas águas profundas, 
bem como em medidas destinadas a conter 
a possível lixiviação destas substâncias 
para os cursos de água, os rios e os mares;  
recomenda a proibição da sua utilização 
nos solos suscetíveis de filtragem para 
águas subterrâneas;

62. Insta os Estados-Membros a 
aumentarem o seu investimento em 
práticas de adaptação que impeçam as 
substâncias agroquímicas de penetrar nas 
águas de superfície e nas águas profundas, 
bem como em medidas destinadas a conter 
a possível lixiviação destas substâncias 
para os cursos de água, os rios e os mares; 
recomenda a proibição da sua utilização 
nos solos próximos de águas subterrâneas 
pouca profundas e de reservas naturais;
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Alteração 4
Anthea McIntyre
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 64

Proposta de resolução Alteração

64. Insta a Comissão a proibir 
imediatamente a utilização de pesticidas 
com substâncias ativas mutagénicas, 
cancerígenas ou tóxicas para a reprodução 
ou que tenham características de 
desregulação endócrina e sejam 
prejudiciais para os seres humanos ou os 
animais;

64. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a garantirem a 
aplicação plena e uniforme dos critérios 
de exclusão relacionados com o risco no 
caso de substâncias ativas mutagénicas, 
cancerígenas ou tóxicas para a reprodução, 
ou que têm propriedades desreguladoras 
do sistema endócrino;
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