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Alteração 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins
Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
Projeto de parecer

Alteração
2-A. Insiste em que não deverão ser
realizados mais cortes no orçamento
agrícola, especialmente tendo em conta
que este setor é amiúde afetado por crises
que requerem uma resposta orçamental;
Or. en

Alteração 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret
Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)
Projeto de parecer

Alteração
2-B. Observa que o exercício
orçamental de 2020 é o último do atual
QFP e salienta, por conseguinte, a
importância de uma preparação e
adaptação harmoniosa ao novo período
financeiro, durante o qual deve ser
garantido aos agricultores um nível de
vida justo;
Or. en

Alteração 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)
Projeto de parecer

Alteração
2-C. Manifesta a sua profunda
preocupação com as consequências
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orçamentais de um Brexit sem acordo e,
uma vez que os agricultores necessitam de
planear antecipadamente a sua atividade,
opõe-se veementemente a qualquer
redução inesperada das dotações da PAC
em 2020, caso não haja acordo entre a
União e o Reino Unido;
Or. en

Alteração 4
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)
Projeto de parecer

Alteração
2-D. Observa que um apoio orçamental
da União a formas de agricultura
prejudiciais ao ambiente gera custos
externalizados, que devem seguidamente
ser suportados por outras verbas públicas;
salienta que tal não constitui uma
utilização eficiente do orçamento; observa
que abordagens sistémicas como a
agroecologia geram um menor número de
externalidades negativas e constituem
uma utilização mais eficiente do
orçamento neste domínio;
Or. en

Alteração 5
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 2-E (novo)
Projeto de parecer

Alteração
2-E. Salienta que o orçamento da
União deve ser coerente com os objetivos
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do Acordo de Paris;
Or. en

Alteração 6
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 2-F (novo)
Projeto de parecer

Alteração
2-F. Recorda que, em março de 2017, o
Conselho ECOFIN exortou os
Estados-Membros a utilizarem um
montante superior do orçamento da
União durante o período remanescente do
atual QFP para financiar a luta contra as
alterações climáticas, tendo em conta os
compromissos adicionais assumidos na
COP 21 em Paris; manifesta a sua
preocupação pelo facto de não se ter
verificado um aumento das despesas,
tendo em conta tanto os compromissos
assumidos pela União no âmbito do
Acordo de Paris como o próprio objetivo
do Parlamento Europeu de conseguir que
no próximo QFP 2021-2027 30 % das
despesas digam respeito ao clima;
Or. en

Alteração 7
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 2-G (novo)
Projeto de parecer

Alteração
2-G. Recorda que, segundo o Tribunal
de Contas Europeu (TCE), existe um risco
grave de que não seja alcançado o
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objetivo de pelo menos 20 % das despesas
do orçamento da União para 2014-2020
estarem relacionadas com o clima;
lamenta que, no projeto de orçamento
geral para 2020, tal como proposto
atualmente, e apesar de estar prevista
uma quota de 21 % para as despesas
relacionadas com o clima, o orçamento da
União para 2014-2020 só atingir 19,7 %
das despesas relacionadas com o clima;
constata que isso leva a que as despesas
relacionadas com o clima sejam inferiores
em 3,5 milhões de EUR ao objetivo
previsto;
Or. en

Alteração 8
Clara Aguilera
Projeto de parecer
N.º 3
Projeto de parecer

Alteração

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais provocadas
pela Ucrânia;

3.
Rejeita a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais provocadas
pela Ucrânia;
Or. en

Alteração 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer

Alteração

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais provocadas
pela Ucrânia;

3.
Opõe-se veementemente à redução
de dotações proposta pela Comissão para
as organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais provocadas
pela Ucrânia;
Or. en

Alteração 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez
Projeto de parecer
N.º 3
Projeto de parecer

Alteração

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais provocadas
pela Ucrânia;

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; neste domínio a
Comissão deve assegurar-se de que os
pagamentos relativos a este setor não
serão reduzidos; deplora a ausência de
dotações para o setor da carne de aves de
capoeira, que é afetado por distorções
comerciais desleais provocadas pela
Ucrânia;
Or. en
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Alteração 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
Projeto de parecer
N.º 3
Projeto de parecer

Alteração

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais provocadas
pela Ucrânia;

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar, uma vez que os
agricultores serão diretamente afetados;
deplora a ausência de dotações para o setor
da carne de aves de capoeira, que é afetado
por distorções comerciais desleais
provocadas pela Ucrânia;
Or. en

Alteração 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Projeto de parecer
N.º 3
Projeto de parecer

Alteração

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais provocadas
pela Ucrânia;

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira e sugere a atribuição
de verbas, na secção «Outras medidas
relativas à carne de suíno, às aves, aos
ovos, à apicultura e a outros produtos
animais», num montante de 25 milhões de
EUR, para apoiar o setor das aves de
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capoeira, que é afetado por distorções
comerciais desleais provocadas pela
Ucrânia;
Or. en

Alteração 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider
Projeto de parecer
N.º 3
Projeto de parecer

Alteração

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais provocadas
pela Ucrânia;

3.
Lamenta a redução de dotações
proposta pela Comissão para as
organizações de produtores do setor das
frutas e produtos hortícolas (-14,6 milhões
de EUR), que poderá afetar de forma
negativa o seu contributo crescente para
reequilibrar o poder negocial na cadeia de
abastecimento alimentar; deplora a
ausência de dotações para o setor da carne
de aves de capoeira, que é afetado por
distorções comerciais desleais;

Or. en

Alteração 14
Giuseppe Milazzo
Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)
Projeto de parecer

Alteração
3-A. Lamenta a falta de compensação
pela redução das dotações propostas pela
Comissão para os produtores de frutas e
produtos hortícolas na União, um setor
que enfrenta uma crise grave, devido a
agentes fitófagos ou patológicos, tais
como o vírus Tristeza, no caso das
laranjas, o Mal secco nos limões, o Tuta
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absoluta no caso dos tomates e a Xylella
fastidiosa no que respeita às oliveiras;
solicita, por conseguinte, que, apesar das
reduções de dotações, se preveja um plano
de financiamento para os citrinos
destinado a apoiar os custos de
reconversão dos atuais pomares de
citrinos e olivais para variedades das
mesmas plantas que sejam mais
resistentes e permitam um verdadeiro
relançamento do setor;
Or. en

Alteração 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso
de dificuldades de mercado relacionadas
com a saída do Reino Unido da União;
receia que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar este e outros
setores em caso de dificuldades de
mercado relacionadas com a saída do
Reino Unido da União; receia que o setor
venha a sofrer pressões adicionais devido
ao acordo comercial da União com o
Mercosul;
Or. en

Alteração 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
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«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a potencial saída do Reino Unido da
União; receia que o setor venha a sofrer
pressões adicionais devido ao acordo
comercial da União com o Mercosul;
Or. en

Alteração 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; salienta
que a saída do Reino Unido da União
também terá um impacto negativo
significativo em vários setores agrícolas
da União Europeia; receia que os
produtores da União venham a sofrer
pressões adicionais devido ao acordo
comercial da União com o Mercosul;
Or. en

Alteração 18
Anne Sander, Mairead McGuinness
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de

AM\1186454PT.docx

11/30

PE639.812v01-00

PT

bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o acordo comercial entre a União e o
Mercosul crie pressões adicionais para
estes setores agrícolas e solicita, por
conseguinte, à Comissão que apresente
em pormenor, até ao final de 2019, o
conteúdo do plano de apoio da União no
montante de mil milhões de EUR
anunciado em 28 de junho de 2019,
destinado a permitir que os setores
agrícolas sensíveis da União possam fazer
face ao potencial impacto negativo deste
acordo, caso seja ratificado;
Or. en

Alteração 19
Anne Sander
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor da carne
de bovino na Irlanda em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; solicita
à Comissão que proponha um plano de
apoio para todos os setores agrícolas da
União suscetíveis de serem afetados pela
saída do Reino Unido da União e que
alargue este plano aos Estados-Membros
afetados em função do seu grau de
exposição; considera que, para ser eficaz,
este plano deve incluir medidas
estruturais destinadas a reforçar a
organização dos setores e a promover a
diversificação dos fluxos comerciais;
Or. en
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Alteração 20
Clara Aguilera
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso
de dificuldades de mercado relacionadas
com a saída do Reino Unido da União;
receia que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

4.
Considera que a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino» deve ser alargada a todos os
setores abrangidos e todos os
Estados-Membros, a fim de enfrentar as
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União e as
pressões adicionais devido ao acordo
comercial da União com o Mercosul; no
que se refere ao acordo comercial da
União com o Mercosul, considera que
deve ser realizada uma avaliação de
impacto adequada, setor a setor e
Estado-Membro a Estado-Membro, antes
da entrada em vigor deste acordo
comercial, e devem ser estabelecidas
medidas de salvaguarda que incluam um
plano de contingência orçamental;
Or. en

Alteração 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor irlandês
em caso de dificuldades de mercado
relacionadas com a saída do Reino Unido
da União; receia que o setor venha a sofrer
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adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

pressões adicionais devido ao acordo
comercial da União com o Mercosul;
solicita, no entanto, à Comissão que
pondere dotações adicionais para outros
Estados-Membros cujas exportações de
carne de bovino sejam afetadas pelo
Brexit;
Or. en

Alteração 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido aos acordos comerciais
da União, especialmente com o Mercosul,
com o Canadá e com a possível
celebração de um acordo com os Estados
Unidos da América;
Or. en

Alteração 23
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de

4.
Regista a proposta da Comissão de
atribuir 50 milhões de EUR a «Outras
medidas relativas à carne de bovino», a fim
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bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

de apoiar o setor em caso de dificuldades
de mercado relacionadas com a saída do
Reino Unido da União; receia que o setor
venha a sofrer pressões adicionais devido
ao acordo comercial da União com o
Mercosul; insiste em que, para assegurar
a coerência com os objetivos em matéria
de clima, o apoio aos setores da pecuária
deve estar sujeito a condições e dar
prioridade aos métodos de produção que
beneficiem o clima, o ambiente e a
biodiversidade, como a produção pecuária
extensiva e baseada no pastoreio;
Or. en

Alteração 24
Bert-Jan Ruissen
Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer

Alteração

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul;

4.
Congratula-se com a proposta da
Comissão de atribuir 50 milhões de EUR a
«Outras medidas relativas à carne de
bovino», a fim de apoiar o setor em caso de
dificuldades de mercado relacionadas com
a saída do Reino Unido da União; receia
que o setor venha a sofrer pressões
adicionais devido ao acordo comercial da
União com o Mercosul; solicita que sejam
atribuídas dotações suplementares a
medidas noutros setores em caso de
dificuldades de mercado relacionadas
com a saída do Reino Unido da União;
Or. en

Alteração 25
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
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N.º 4-A (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-A. Destaca a ineficiência orçamental
de apoiar setores sensíveis quando
simultaneamente se sujeitam estes setores
a uma maior concorrência e risco de
instabilidade do mercado, nomeadamente
através de acordos bilaterais de comércio
livre; observa, além disso, a erosão a
longo prazo verificada nos recursos
próprios tradicionais do orçamento da
União, causada nomeadamente pela
diminuição dos direitos aduaneiros que a
celebração de acordos de comércio livre
ocasiona;
Or. en

Alteração 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez
Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-B. Toma nota da proposta da
Comissão de ajudar os agricultores com
um pacote de apoio financeiro num
montante máximo de 1 milhão de EUR
em caso de perturbação do mercado
decorrente do acordo comercial da União
com o Mercosul; insiste em que essas
verbas não devem ser retiradas de
qualquer rubrica orçamental agrícola já
existente;
Or. en

Alteração 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle
Projeto de parecer
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N.º 4-C (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-C. Solicita à Comissão que considere
também a possibilidade de prestar apoio
adicional a outros setores, como o vinho
ou as frutas e produtos hortícolas, a fim
de os ajudar a superar os prejuízos
comerciais associados ao Brexit, e de
impulsionar as campanhas de promoção
em países terceiros, a fim de abrir e
consolidar novas oportunidades de
mercado;
Or. en

Alteração 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle
Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-D. Manifesta a sua preocupação face
à atual crise no setor do açúcar, na
sequência da eliminação do sistema de
quotas e do recente anúncio de
encerramento de oito fábricas na União;
insta, por conseguinte, a Comissão a
apoiar a armazenagem privada, a fim de
contribuir para a melhoria da situação do
mercado, e a ponderar a possibilidade de
introduzir medidas de acompanhamento
para os agricultores e transformadores
afetados por esses encerramentos;
Or. en

Alteração 29
Anne Sander
Projeto de parecer
N.º 4-E (novo)
AM\1186454PT.docx

17/30

PE639.812v01-00

PT

Projeto de parecer

Alteração
4-E. Lamenta a falta de verbas
destinadas a apoiar o setor do açúcar,
atualmente em situação de grande
dificuldade; considera que, na ausência
de intervenção dos poderes públicos, os
intervenientes privados devem ser
autorizados a tomar iniciativas privadas
para regular a produção; propõe, neste
contexto, que a Comissão avalie, à luz da
nova campanha de produção, a
possibilidade de desencadear medidas
neutras do ponto de vista orçamental,
disponíveis nos termos do artigo 222.º do
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do
Parlamento Europeu e do Conselho1-A
que autoriza os agricultores e as suas
organizações a celebrarem acordos
coletivos, a fim de retirarem do mercado,
armazenarem ou reduzirem a sua
produção de uma forma concertada;
____________________

Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de
dezembro de 2013 , que estabelece uma
organização comum dos mercados dos produtos
agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE)
n.º 922/72, (CEE) n. ° 234/79, (CE) n.º 1037/2001,
(CE) n.º 1234/2007 do Conselho (JO L 3474 de
20.12.2013, p. 22).
1-A

Or. en

Alteração 30
Paolo De Castro, Pina Picierno
Projeto de parecer
N.º 4-F (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-F. Congratula-se com o aumento do
financiamento proposto pela Comissão
Europeia para medidas de promoção, que
confirma a eficácia das melhorias
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introduzidas pela última reforma;
considera que as medidas de promoção
são cruciais para expandir a quota das
exportações da União nos mercados de
todo o mundo;
Or. en

Alteração 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
Projeto de parecer
N.º 4-G (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-G. Considera que a Comissão deve
continuar a reforçar as campanhas de
promoção para abrir novos mercados
para produtos de qualidade;
Or. en

Alteração 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle
Projeto de parecer
N.º 4-H (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-H. Lamenta a ausência de medidas de
apoio aos agricultores, nomeadamente no
setor do leite e dos produtos lácteos, que
enfrentam dificuldades de mercado
persistentes devido ao embargo russo;
Or. en

Alteração 33
Bert-Jan Ruissen
Projeto de parecer
AM\1186454PT.docx
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N.º 4-I (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-I.
Recorda que, nos últimos cinco
anos, os setores agrícolas europeus têm
continuado a sofrer os efeitos do embargo
russo; salienta que quaisquer efeitos
adicionais no comércio de produtos
agrícolas associados à saída do Reino
Unido da União podem causar mais
perturbações e solicita dotações
adicionais para medidas excecionais, se
necessário;
Or. en

Alteração 34
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 4-J (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-J. Regista as condições climáticas
adversas que a agricultura europeia
enfrentou nos últimos anos e que se prevê
que se tornem mais frequentes e intensas
devido às alterações climáticas; solicita a
mobilização da reserva para crises no
setor agrícola, a fim de apoiar os
agricultores afetados pela seca este ano;
salienta, no entanto, que as derrogações
às exigências ambientais são suscetíveis
de se revelar contraproducentes, uma vez
que podem aumentar a suscetibilidade à
seca;
Or. en

Alteração 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins
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Projeto de parecer
N.º 5
Projeto de parecer

Alteração

5.
Entende que a União pode dar um
contributo fundamental para a promoção de
hábitos alimentares saudáveis,
especialmente entre as crianças,
considerando, por conseguinte, que é
essencial utilizar plenamente os limites
máximos previstos para os programas
escolares da União no regulamento em
vigor; insta, por conseguinte, os EstadosMembros a reforçarem os seus programas
nacionais para assegurar a plena utilização
das dotações máximas disponíveis
(250 milhões de EUR);

5.
Entende que a União pode dar um
contributo fundamental para a promoção de
hábitos alimentares saudáveis,
especialmente entre as crianças,
considerando, por conseguinte, que é
essencial utilizar plenamente os limites
máximos previstos para os programas
escolares da União no regulamento em
vigor; insta, por conseguinte, os EstadosMembros a reforçarem os seus programas
nacionais para assegurar a plena utilização
das dotações máximas disponíveis
(250 milhões de EUR) mediante a criação
de programas menos burocráticos;
Or. en

Alteração 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
Projeto de parecer
N.º 5
Projeto de parecer

Alteração

5.
Entende que a União pode dar um
contributo fundamental para a promoção de
hábitos alimentares saudáveis,
especialmente entre as crianças,
considerando, por conseguinte, que é
essencial utilizar plenamente os limites
máximos previstos para os programas
escolares da União no regulamento em
vigor; insta, por conseguinte, os EstadosMembros a reforçarem os seus programas
nacionais para assegurar a plena utilização
das dotações máximas disponíveis
(250 milhões de EUR);

5.
Entende que a União pode dar um
contributo fundamental para a promoção de
hábitos alimentares saudáveis,
especialmente entre as crianças,
considerando, por conseguinte, que é
essencial utilizar plenamente os limites
máximos previstos para os programas
escolares da União e desenvolver regimes
alternativos para um consumo sustentável
no regulamento em vigor; insta, por
conseguinte, os Estados-Membros a
reforçarem os seus programas nacionais
para assegurar a plena utilização das
dotações máximas disponíveis
(250 milhões de EUR);
Or. en
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Alteração 37
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 6
Projeto de parecer

Alteração

6.
Congratula-se com o aumento do
apoio à investigação e à inovação
consagradas ao abastecimento de alimentos
seguros e de alta qualidade; realça que é
essencial que os fundos destinados à
investigação no setor agroalimentar, em
especial do orçamento do Horizonte 2020,
permaneçam integralmente disponíveis
enquanto tal, por forma a estimular a
inovação e soluções inteligentes nos
setores da agricultura e do
desenvolvimento rural.

6.
Congratula-se com o aumento do
apoio à investigação e à inovação
consagradas ao abastecimento de alimentos
seguros e de alta qualidade; realça que é
essencial que os fundos destinados à
investigação no setor agroalimentar, em
especial do orçamento do Horizonte 2020,
permaneçam integralmente disponíveis
enquanto tal, por forma a estimular a
inovação e soluções inteligentes,
designadamente através da investigação
agroecológica com uma abordagem que
integre o sistema agroecológico, nos
setores da agricultura e do
desenvolvimento rural. sublinha a
importância da aplicabilidade prática dos
resultados ao nível das explorações, assim
como do papel desempenhado pelos
serviços de extensão agrícola; salienta
que a política de investigação deve manter
a coerência com os objetivos em matéria
de ambiente, clima, biodiversidade, saúde
e bem-estar social, e incentivar e apoiar
iniciativas adaptadas às necessidades das
pequenas explorações sem economias de
escala, para que possam beneficiar das
novas tecnologias;
Or. en

Alteração 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle
Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer

Alteração

6.
Congratula-se com o aumento do
apoio à investigação e à inovação
consagradas ao abastecimento de alimentos
seguros e de alta qualidade; realça que é
essencial que os fundos destinados à
investigação no setor agroalimentar, em
especial do orçamento do Horizonte 2020,
permaneçam integralmente disponíveis
enquanto tal, por forma a estimular a
inovação e soluções inteligentes nos
setores da agricultura e do
desenvolvimento rural.

6.
Congratula-se com o aumento do
apoio à investigação e à inovação
consagradas ao abastecimento de alimentos
seguros e de alta qualidade, assim como à
segurança alimentar; realça que é
essencial que os fundos destinados à
investigação no setor agroalimentar, em
especial do orçamento do Horizonte 2020,
permaneçam integralmente disponíveis
enquanto tal, por forma a estimular a
inovação e soluções inteligentes nos
setores da agricultura e do
desenvolvimento rural;
Or. en

Alteração 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
Projeto de parecer
N.º 6
Projeto de parecer

Alteração

6.
Congratula-se com o aumento do
apoio à investigação e à inovação
consagradas ao abastecimento de alimentos
seguros e de alta qualidade; realça que é
essencial que os fundos destinados à
investigação no setor agroalimentar, em
especial do orçamento do Horizonte 2020,
permaneçam integralmente disponíveis
enquanto tal, por forma a estimular a
inovação e soluções inteligentes nos
setores da agricultura e do
desenvolvimento rural.

6.
Congratula-se com o aumento do
apoio à investigação e à inovação
consagradas ao abastecimento de alimentos
seguros e de alta qualidade; realça que é
essencial que os fundos destinados à
investigação no setor agroalimentar, em
especial do orçamento do Horizonte 2020,
permaneçam integralmente disponíveis
enquanto tal, por forma a estimular a
inovação e soluções inteligentes nos
setores da agricultura e do
desenvolvimento rural, designadamente
para fomentar as iniciativas relacionadas
com as aldeias inteligentes;
Or. en
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Alteração 40
Bert-Jan Ruissen
Projeto de parecer
N.º 6
Projeto de parecer

Alteração

6.
Congratula-se com o aumento do
apoio à investigação e à inovação
consagradas ao abastecimento de alimentos
seguros e de alta qualidade; realça que é
essencial que os fundos destinados à
investigação no setor agroalimentar, em
especial do orçamento do Horizonte 2020,
permaneçam integralmente disponíveis
enquanto tal, por forma a estimular a
inovação e soluções inteligentes nos
setores da agricultura e do
desenvolvimento rural.

6.
Congratula-se com o aumento do
apoio à investigação e à inovação
consagradas ao abastecimento de alimentos
seguros e de alta qualidade; realça que é
essencial que os fundos destinados à
investigação no setor agroalimentar, em
especial do orçamento do Horizonte 2020,
permaneçam integralmente disponíveis
enquanto tal, por forma a estimular a
inovação e soluções inteligentes nos
setores da agricultura e do
desenvolvimento rural; sublinha a
necessidade de reforçar a ligação entre a
investigação e a prática, através da
participação dos produtores primários e
da difusão de conhecimentos e boas
práticas;
Or. en

Alteração 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins
Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-A. Exorta a Comissão a fornecer
apoio financeiro suficiente para uma
maior aceitação de soluções inteligentes e
inovadoras no setor agrícola, tendo em
conta os seus comprovados benefícios
ambientais e a necessidade de maior
eficiência agrícola; considera que a
agricultura de precisão e a utilização da
digitalização devem continuar a ser objeto
de análise e promoção;
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Or. en

Alteração 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez
Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-B. Uma vez que a União continua
vulnerável a surtos de doenças dos
animais e das plantas, lamenta o corte em
60 % das dotações do Fundo para
medidas de emergência relativas à fito e à
zoossanidade;
Or. en

Alteração 43
Ivo Hristov, Carmen Avram
Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-C. Regista com grande preocupação o
pesado impacto da propagação da peste
suína africana a vários Estados-Membros
e o grande número de surtos registados
desde o início de 2019; manifesta a sua
preocupação pelo facto de grandes
suiniculturas terem sido afetadas pela
necessidade de abater seletivamente
dezenas de milhares de animais;
considera, por conseguinte, que o Fundo
para medidas de emergência relacionadas
com a saúde animal e a fitossanidade deve
ser aumentado;
Or. en
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Alteração 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov
Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-D. Lamenta a falta de dotações para a
prevenção e a luta contra a peste suína
africana, sublinhando que o orçamento
da União para 2019 consagrou
28 milhões de EUR a este fim; salienta
que deve ser incluída pelo menos uma
dotação semelhante no orçamento da
União para 2020;
Or. en

Alteração 45
Ivo Hristov, Carmen Avram
Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-E. Toma nota de que países terceiros
investiram na investigação para
desenvolver uma vacina contra a peste
suína africana (PSA); considera que a
União deve investir o mais rapidamente
possível na investigação e
desenvolvimento de uma vacina que ajude
a erradicar a propagação e a incidência
da PSA;
Or. en

Alteração 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)
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Projeto de parecer

Alteração
6-F. Incentiva os Estados-Membros a
reforçarem o apoio ao estabelecimento de
jovens agricultores, em consonância com
o objetivo de melhor contribuir para a
renovação geracional dos agricultores na
União;
Or. en

Alteração 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret
Projeto de parecer
N.º 6-G (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-G. Salienta a importância dos
compromissos e das despesas em matéria
de desenvolvimento rural para as medidas
agroambientais e a economia rural em
geral, e em particular a importância das
iniciativas que visam e se destinam a
apoiar os jovens agricultores;
Or. en

Alteração 48
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 6-H (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-H. Regista que o Conselho Europeu e
o Parlamento Europeu aprovaram a
integração da ação climática durante a
vigência do atual QFP 2014-2020; realça
que o relatório do TCE de 20161 sobre as
despesas climáticas afirma que, no que se
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refere «aos domínios da agricultura, do
desenvolvimento rural e das pescas, não
se verificou uma transição significativa
para a ação climática e nem todas as
potenciais oportunidades de
financiamento de ações relacionadas com
o clima foram plenamente exploradas»;
______________
1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/S
R16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf

Or. en

Alteração 49
Benoît Biteau
em nome do Grupo Verts/ALE
Projeto de parecer
N.º 6-I (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-I.
Salienta que a integração das
questões climáticas requer consistência e
coerência, tanto no âmbito da própria
PAC como entre as políticas agrícola e
comercial da União; observa que os
pagamentos da PAC, e nomeadamente o
apoio associado voluntário à produção
animal, devem respeitar as condições
necessárias para assegurar que os
pagamentos apoiem apenas os métodos de
produção positivos para o clima, o
ambiente e a biodiversidade;
Or. en

Alteração 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis
Projeto de parecer
N.º 6-J (novo)
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Projeto de parecer

Alteração
6-J. Apela a que, no orçamento da
PAC, seja reforçado o financiamento de
medidas destinadas a melhorar o setor
agrícola nos domínios da sustentabilidade
socioeconómica e ambiental, do bem-estar
animal e da biodiversidade; solicita a
criação de metas mensuráveis para
alcançar estas melhorias, sujeitas a um
controlo regular por parte da Comissão e
obrigando à apresentação de um relatório
ao Parlamento;
Or. en

Alteração 51
Anne Sander
Projeto de parecer
N.º 6-K (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-K. Congratula-se com o
financiamento de novos projetos-piloto
essenciais para a reflexão sobre o futuro
da política agrícola comum,
nomeadamente projetos de
desenvolvimento de uma «caixa de
ferramentas» destinada a agricultores
para a gestão integrada de pragas, para a
promoção de «aldeias inteligentes» e para
a criação de um programa operacional no
setor da pecuária;
Or. en

Alteração 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis
Projeto de parecer
N.º 61 (novo)
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Projeto de parecer

Alteração
61.
Solicita que o orçamento da PAC
deixe de apoiar a criação de touros para
touradas;
Or. en

Alteração 53
Paolo De Castro, Pina Picierno
Projeto de parecer
N.º 6-M (novo)
Projeto de parecer

Alteração
6-M. Pede que se mantenham as
dotações para os programas POSEI aos
níveis máximos previstos na legislação da
União, sublinhando a relevância de tais
programas para a resiliência dos
produtores agrícolas, e chama a atenção
para a fragilidade da situação económica
das regiões ultraperiféricas, que estão
ainda a ser fortemente afetadas pela crise.
Or. en
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