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6.2.2019 A8-0045/38

Alteração 38
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 42-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 42-A. Insta a Comissão a fixar uma meta 
de redução obrigatória de 50 % até 2023 e 
a impor esta meta aos Estados-Membros 
que não o façam por si mesmos;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/39

Alteração 39
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 42-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 42-B. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a tomarem todas as medidas 
necessárias para promover e permitir um 
maior desenvolvimento e adoção de 
técnicas de proteção fitossanitária 
sustentáveis, ecológicas e seguras e a 
darem prioridade à proibição imediata de 
pesticidas prejudiciais para a saúde 
humana e animal ou para o ambiente;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/40

Alteração 40
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, 
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a tomarem todas as medidas 
necessárias para promover pesticidas de 
baixo risco e a darem prioridade às opções 
e métodos não químicos que acarretem o 
menor risco possível para a saúde e a 
natureza, assegurando, ao mesmo tempo, 
uma proteção efetiva e eficaz das culturas;  
salienta que, para que assim aconteça, é 
necessário reforçar os incentivos 
económicos para os agricultores optarem 
por essas alternativas;

44. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a tomarem todas as medidas 
necessárias para promover pesticidas de 
baixo risco e a darem prioridade às opções 
e métodos não químicos que acarretem o 
menor risco possível para a saúde e a 
natureza, assegurando, ao mesmo tempo, 
uma proteção efetiva e eficaz das culturas; 
salienta que, para que assim aconteça, é 
necessário reforçar os incentivos 
económicos e fiscais para os agricultores e 
os produtores de pesticidas optarem por 
essas alternativas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/41

Alteração 41
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 44-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 44-A. Insta a Comissão a criar um 
sistema de etiquetagem dos pesticidas 
para os alimentos produzidos na União 
Europeia, ou importados, a fim de 
informar os consumidores sobre o 
conteúdo de pesticidas; salienta que a 
etiquetagem deve informar os 
consumidores sobre qualquer tratamento 
com pesticidas aplicado durante a 
produção do alimento em questão, tendo 
em conta a dose e a frequência do 
tratamento e a toxicidade dos produtos 
químicos utilizados, o que irá facilitar a 
adaptação do mercado em consonância 
com os objetivos da diretiva;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/42

Alteração 42
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Exorta a Comissão e os Estados-
Membros a darem maior ênfase à 
promoção do desenvolvimento, 
investigação, registo e comercialização de 
alternativas biológicas de baixo risco, 
nomeadamente, aumentando as 
oportunidades de financiamento no 
âmbito do Horizonte Europa e do Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027;  
relembra a importância de os pesticidas 
químicos serem um último recurso no 
âmbito da proteção integrada, depois de 
esgotados outros métodos físicos e 
biológicos, bem como o valor 
acrescentado das técnicas de proteção 
fitossanitária sustentáveis e seguras do 
ponto de vista ecológico;

45. Exorta a Comissão e os Estados-
Membros a darem ênfase ao 
desenvolvimento, à investigação, à 
promoção e à adoção de técnicas de 
proteção fitossanitária sustentáveis, 
ecológicas e seguras, e a prestarem os 
incentivos necessários, em vez de 
promoverem e permitirem o 
desenvolvimento das denominadas 
técnicas «inovadoras» que apenas 
mantêm a utilização de pesticidas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/43

Alteração 43
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a promoverem programas de 
investigação que determinem os impactos 
da utilização de pesticidas na saúde 
humana, tendo em conta toda a gama de 
efeitos toxicológicos, como a 
imunotoxicidade, a desregulação endócrina 
e a toxicidade do desenvolvimento 
neurológico, e centrando-se nos efeitos da 
exposição pré-natal na saúde das crianças;

53. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a promoverem programas de 
investigação que determinem os impactos 
da utilização de pesticidas na saúde 
humana, tendo em conta toda a gama de 
efeitos toxicológicos e de longo prazo, 
como a imunotoxicidade, a desregulação 
endócrina e a toxicidade do 
desenvolvimento neurológico, e centrando-
se nos efeitos da exposição pré-natal na 
saúde das crianças;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/44

Alteração 44
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 59-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 59-A. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a tomarem medidas imediatas 
para assegurarem a proteção dos grupos 
vulneráveis, na aceção do artigo 3.º, n.º 
14, do regulamento relativo aos produtos 
fitofarmacêuticos, nomeadamente tendo 
em conta a atual inexistência de proteção 
de milhões de residentes rurais da UE que 
vivem nas proximidades de culturas; 
insta, por conseguinte, a Comissão e os 
Estados-Membros a adotarem medidas 
imediatas que proíbam a utilização de 
pesticidas a menos de uma distância 
significativa e segura de habitações, 
escolas, parques, parques infantis, 
infantários, hospitais e outros espaços 
públicos;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/45

Alteração 45
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anja Hazekamp, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 42-A (novo)

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 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, incluindo a substância ativa 
«glifosato»;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/46

Alteração 46
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 64-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 64-A. Solicita a proibição e a retirada 
imediata do mercado de todas as 
substâncias ativas perigosas que são 
mantidas pela Comissão no âmbito do 
chamado procedimento de 
«prolongamento», em violação do 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
como, por exemplo, flumioxazina, 
tiaclopride, propiconazole, clortolurão, 
pimetrozina, isoxaflutol, dimoxistrobina 
ou diquato;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/47

Alteração 47
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 67

Proposta de resolução Alteração

67. Insta a Comissão a tomar medidas 
sérias contra os Estados-Membros que 
sistematicamente abusam das derrogações 
para pesticidas proibidos contendo 
neonicotinóides;

67. Insta a Comissão a evitar que os 
Estados-Membros emitam derrogações 
para pesticidas proibidos contendo 
neonicotinóides;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/48

Alteração 48
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 69

Proposta de resolução Alteração

69. Pede que o Programa Horizonte 
forneça financiamento suficiente para 
promover e desenvolver estratégias 
fitofarmacêuticas com base numa 
abordagem sistémica que combine 
técnicas agroecológicas inovadoras e 
medidas preventivas destinadas a reduzir 
ao mínimo o uso de aportes externos;

69. Solicita que seja disponibilizado 
financiamento suficiente ao abrigo do 
Horizonte Europa para promover a 
investigação independente e pública e o 
desenvolvimento que garanta a inovação 
independente sobe alternativas não 
químicas;

Or. en


