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Alteração 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

A-A. Considerando que 40% dos gases 
com efeito de estufa são emitidos pelo 
sector agrícola, que a agricultura é a 
principal fonte de metano e óxido nitroso 
e que estes dois gases com efeito de estufa 
têm um potencial de aquecimento muito 
superior ao do dióxido de carbono; 
considerando que as alterações climáticas 
afectam especialmente as pessoas pobres 
nos países em desenvolvimento e reduzem 
as possibilidades de exploração agrícola;

Or. en

Alteração 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
Considerando A-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

A-B. Considerando que a liberalização do 
comércio agrícola abriu as portas dos 
países em desenvolvimento a importações 
a preços baixos provenientes da Europa, 
Ásia e Estados Unidos, sujeitando os 
alimentos produzidos localmente a uma 
concorrência insuportável, e que essas 
vagas de importações a baixos preços 
empobrecem consideravelmente os 
agricultores e trabalhadores agrícolas 
nacionais;

Or. en
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Alteração 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
Considerando A-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

A-C. Considerando que os habitantes 
rurais nos países em desenvolvimento 
representam entre 70% e 80% da 
população subnutrida e que a erradicação 
da pobreza extrema e da fome depende da 
melhoria das condições de vida dos 
agricultores e trabalhadores agrícolas nos 
países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
Considerando A-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

A-D. Considerando que o relatório 
"Agroecolgy and the right to food" do 
relator especial das Nações Unidas para o 
direito à alimentação mostra que a 
agroecologia pode duplicar a produção de 
alimentos em regiões inteiras num prazo 
de 10 anos e, simultaneamente, atenuar 
as alterações climáticas e reduzir a 
pobreza rural; reconhece que a 
produtividade e a segurança alimentar a 
longo prazo, especialmente no que diz 
respeito à resistência dos sistemas 
agrícolas às perturbações climáticas, 
depende do devido cuidado dos recursos 
naturais, especialmente do solo, da 
utilização da água e da biodiversidade;

Or. en
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Alteração 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
Considerando A-E (novo)

Projecto de parecer Alteração

A-E. Considerando que o aumento da 
produtividade agrícola na Europa 
caminha a par da utilização de mais terra, 
alimentos, etc., nos países em 
desenvolvimento e que cerca de 80% da 
procura na Europa de culturas 
forrageiras proteicas é assegurada por 
importações, o que representa uma área 
de 20 milhões de hectares de utilização de 
terra fora da Europa; considerando que 
as importações isentas de direitos de 
proteaginosas e oleaginosas na Europa 
contribuíram para a desflorestação, a 
deslocação das comunidades, a perda de 
biodiversidade e o aumento da 
insegurança alimentar na América do 
Sul;

Or. en

Alteração 6
Charles Goerens

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista a preocupação generalizada 
com os impactos negativos, mas 
acumulados, embora decrescentes, da 
PAC nos países em desenvolvimento; 
lamenta que a Comunicação da Comissão 
sobre a PAC no horizonte 2020 não 
mencione esses impactos; solicita que a 
nova PAC inclua o princípio de evitar os 
efeitos negativos da ajuda aos países em 
desenvolvimento enquanto objectivo 

1. Solicita à FAO que se pronuncie sobre 
o impacto da PAC nos países em 
desenvolvimento, por um lado, e que
avalie o conjunto dos factores que 
agravam adicionalmente a situação 
agrícola e alimentar dos países em 
desenvolvimento, por outro;
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básico;

Or. fr

Alteração 7
Filip Kaczmarek

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista a preocupação generalizada 
com os impactos negativos, mas 
acumulados, embora decrescentes, da 
PAC nos países em desenvolvimento; 
lamenta que a Comunicação da Comissão 
sobre a PAC no horizonte 2020 não 
mencione esses impactos; solicita que a 
nova PAC inclua o princípio de evitar os 
efeitos negativos da ajuda aos países em 
desenvolvimento enquanto objectivo 
básico;

1. Regista o inevitável impacto das 
políticas agrícolas da UE no mundo em 
desenvolvimento e a sua influência no 
nível dos preços nacionais e mundiais dos
produtos agrícolas; solicita, portanto, que 
a nova PAC tenha plenamente em conta o 
princípio de evitar os efeitos negativos da 
ajuda aos países em desenvolvimento 
enquanto objectivo básico;

Or. en

Alteração 8
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista a preocupação generalizada 
com os impactos negativos, mas 
acumulados, embora decrescentes, da 
PAC nos países em desenvolvimento; 
lamenta que a Comunicação da Comissão 
sobre a PAC no horizonte 2020 não 
mencione esses impactos; solicita que a 
nova PAC inclua o princípio de evitar os 
efeitos negativos da ajuda aos países em 
desenvolvimento enquanto objectivo 

1. Regista os progressos realizados na 
reforma da PAC, que permitem reduzir os 
impactos negativos desta política nos 
países em desenvolvimento; solicita que a 
nova PAC inclua o princípio de evitar os 
efeitos negativos da ajuda aos países em 
desenvolvimento em consonância com o 
objectivo da coerência das políticas de 
desenvolvimento estabelecido no Tratado 



AM\862211PT.doc 7/29 PE462.581v01-00

PT

básico; de Lisboa;

Or. en

Alteração 9
Åsa Westlund

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista a preocupação generalizada com 
os impactos negativos, mas acumulados, 
embora decrescentes, da PAC nos países 
em desenvolvimento; lamenta que a 
Comunicação da Comissão sobre a PAC no 
horizonte 2020 não mencione esses 
impactos; solicita que a nova PAC inclua o 
princípio de evitar os efeitos negativos da 
ajuda aos países em desenvolvimento 
enquanto objectivo básico;

1. Destaca o artigo 3.º, n.º 5, do TFUE, 
que estabelece que a UE contribuirá para 
o comércio livre e equitativo e para a 
erradicação da pobreza; regista a 
preocupação generalizada com os impactos 
negativos, mas acumulados, embora 
decrescentes, da PAC nos países em 
desenvolvimento; lamenta que a 
Comunicação da Comissão sobre a PAC no 
horizonte 2020 não mencione esses 
impactos; solicita que a nova PAC inclua o 
princípio de evitar os efeitos negativos da 
ajuda aos países em desenvolvimento 
enquanto objectivo básico; exorta a UE a 
garantir a coerência entre a PAC e as 
suas políticas comercial e de 
desenvolvimento e a respeitar plenamente 
o princípio da coerência das políticas de 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 10

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista a preocupação generalizada 1. Regista a preocupação com os impactos 
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com os impactos negativos, mas 
acumulados, embora decrescentes, da 
PAC nos países em desenvolvimento; 
lamenta que a Comunicação da Comissão 
sobre a PAC no horizonte 2020 não 
mencione esses impactos; solicita que a 
nova PAC inclua o princípio de evitar os 
efeitos negativos da ajuda aos países em 
desenvolvimento enquanto objectivo 
básico;

da PAC nos países em desenvolvimento; 
lamenta que a Comunicação da Comissão 
sobre a PAC no horizonte 2020 não 
mencione esses impactos; solicita que a 
nova PAC tenha em conta o princípio de 
evitar os efeitos negativos da ajuda aos 
países em desenvolvimento;

Or. de

Alteração 11
Kriton Arsenis

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista a preocupação generalizada com 
os impactos negativos, mas acumulados,
embora decrescentes, da PAC nos países 
em desenvolvimento; lamenta que a 
Comunicação da Comissão sobre a PAC no 
horizonte 2020 não mencione esses 
impactos; solicita que a nova PAC inclua o 
princípio de evitar os efeitos negativos da 
ajuda aos países em desenvolvimento 
enquanto objectivo básico; 

1. Regista a preocupação generalizada com 
os impactos negativos acumulados,
directos e indirectos, da PAC nos países 
em desenvolvimento; lamenta que a 
Comunicação da Comissão sobre a PAC no 
horizonte 2020 não mencione esses 
impactos, não respeitando portanto as 
obrigações jurídicas da UE no que se 
refere à coerência das políticas de 
desenvolvimento nem o seu compromisso 
com a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM);
solicita que a nova PAC inclua o princípio 
de evitar os efeitos negativos da ajuda aos 
países em desenvolvimento enquanto 
objectivo básico e crie mecanismos 
adequados que garantam que o mesmo 
seja respeitado, 

Or. en
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Alteração 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista a preocupação generalizada com 
os impactos negativos, mas acumulados, 
embora decrescentes, da PAC nos países 
em desenvolvimento; lamenta que a 
Comunicação da Comissão sobre a PAC no 
horizonte 2020 não mencione esses 
impactos; solicita que a nova PAC inclua o 
princípio de evitar os efeitos negativos da 
ajuda aos países em desenvolvimento 
enquanto objectivo básico;

1. Regista a preocupação generalizada com 
os impactos negativos cumulativos da PAC 
nos países em desenvolvimento; lamenta 
que a Comunicação da Comissão sobre a 
PAC no horizonte 2020 não mencione 
esses impactos; convida a Comissão a 
iniciar uma avaliação aprofundada da 
PAC e do seu impacto nos países em 
desenvolvimento, e solicita que a nova 
PAC inclua o princípio de evitar os efeitos 
negativos da ajuda aos países em 
desenvolvimento enquanto objectivo 
básico; mais genericamente, insta a 
Comissão a garantir que as propostas 
legislativas da PAC respondam ao 
objectivo da coerência das políticas de 
desenvolvimento, como estipulado no 
artigo 208.º do Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Exorta a UE a garantir a coerência 
entre a PAC e as suas políticas comercial 
e de desenvolvimento; sublinha em 
particular a necessidade de prever 
cláusulas de salvaguarda nos acordos 
comerciais e o direito dos países em 
desenvolvimento a protegerem os seus 
mercados agrícolas; 
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Or. en

Alteração 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Salienta que os subsídios europeus à 
exportação prejudicaram seriamente o 
desenvolvimento agrícola dos países 
pobres, ao gerarem uma concorrência 
desleal com a sua agricultura local, 
especialmente no caso de ausência de 
uma eficaz protecção à importação no 
país ou região importadora (por exemplo, 
barreiras alfandegárias, quotas de 
importação, subsídios aos importadores 
locais, etc.); faz igualmente notar que os 
subsídios da UE às exportações agrícolas
contribuíram para vagas de importações, 
tendo, por conseguinte, tornado uma série 
de países em desenvolvimento mais 
dependentes das importações, 
comprometendo assim o auto-
abastecimento de alimentos nesses países 
e a capacidade de essas populações 
produzirem os seus próprios alimentos; 

Or. en

Alteração 15
Filip Kaczmarek

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine
todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 

2. Recorda o compromisso assumido pela 
UE e as partes terceiras membros da 
OCDE - no âmbito das negociações da 
Ronda de Doha – no sentido de eliminar 
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concorrência equitativas entre os produtos 
agrícolas da UE e os dos países em 
desenvolvimento; insta a Comissão a 
financiar regimes transitórios para as 
culturas afectadas por esta dissociação, 
com vista a promover práticas agrícolas 
biológicas e sustentáveis;

todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 
concorrência equitativas entre os produtos 
agrícolas da UE e os dos países em 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 16
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine 
todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 
concorrência equitativas entre os 
produtos agrícolas da UE e os dos países 
em desenvolvimento; insta a Comissão a 
financiar regimes transitórios para as 
culturas afectadas por esta dissociação, 
com vista a promover práticas agrícolas 
biológicas e sustentáveis;

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine 
todos os subsídios à exportação; assinala, 
contudo, que a proibição dos subsídios à 
exportação não altera as distorções 
económicas resultantes de outros 
subsídios directos ou indirectos que 
permitem ao sector agrícola da UE 
exportar bens agrícolas a um preço 
abaixo do seu custo de produção; exorta a 
UE a apoiar as reivindicações dos países 
em desenvolvimento no sentido de 
proteger o seu sector de produção 
alimentar e proteger a sua população dos 
efeitos potencialmente destrutivos das 
importações baratas; 

Or. en

Alteração 17
Horst Schnellhardt

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine
todos os subsídios à exportação e que
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 
concorrência equitativas entre os produtos 
agrícolas da UE e os dos países em 
desenvolvimento; insta a Comissão a 
financiar regimes transitórios para as 
culturas afectadas por esta dissociação, 
com vista a promover práticas agrícolas 
biológicas e sustentáveis;

2. Reconhece que, na PAC pós-2013,
todos os subsídios à exportação devem ser 
ainda mais restringidos - embora na 
condição de as ajudas à exportação por 
parte de outros parceiros comerciais (em 
especial, os EUA, o Canadá, a Austrália, 
a Nova Zelândia) também serem 
reformuladas em conformidade com as 
regras da OMC - e que os pagamentos 
directos da produção serão dissociados, de 
forma a ajustar as condições de 
concorrência para os produtos agrícolas 
dos países em desenvolvimento e da UE; 
insta a Comissão a financiar regimes 
transitórios para as culturas afectadas por 
esta dissociação, com vista a promover 
práticas agrícolas biológicas e sustentáveis;

Or. de

Alteração 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine 
todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 
concorrência equitativas entre os 
produtos agrícolas da UE e os dos países 
em desenvolvimento; insta a Comissão a 
financiar regimes transitórios para as 
culturas afectadas por esta dissociação, 
com vista a promover práticas agrícolas 
biológicas e sustentáveis;

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine 
todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção; solicita à Comissão que 
implemente estas mudanças, com períodos 
de transição adequados, a fim de evitar 
impactos negativos nas áreas rurais 
europeias e promover práticas agrícolas 
biológicas e sustentáveis;

Or. en
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Alteração 19
Corina Creţu

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine 
todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 
concorrência equitativas entre os produtos 
agrícolas da UE e os dos países em 
desenvolvimento; insta a Comissão a 
financiar regimes transitórios para as 
culturas afectadas por esta dissociação, 
com vista a promover práticas agrícolas 
biológicas e sustentáveis;

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine 
todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 
concorrência equitativas entre os produtos 
agrícolas da UE e os dos países em 
desenvolvimento a fim de estimular o 
comércio e o crescimento; insta a 
Comissão a financiar regimes transitórios 
para as culturas afectadas por esta 
dissociação, com vista a promover práticas 
agrícolas biológicas e sustentáveis;

Or. en

Alteração 20
Gabriele Zimmer

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine 
todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 
concorrência equitativas entre os produtos 
agrícolas da UE e os dos países em 
desenvolvimento; insta a Comissão a 
financiar regimes transitórios para as 
culturas afectadas por esta dissociação, 
com vista a promover práticas agrícolas 
biológicas e sustentáveis;

2. Solicita que a PAC pós-2013 elimine 
todos os subsídios à exportação e que 
dissocie os pagamentos directos da 
produção, de forma a criar condições de 
concorrência equitativas entre os produtos 
agrícolas da UE e os dos países em 
desenvolvimento; insta a Comissão a 
financiar regimes transitórios para as 
culturas afectadas por esta dissociação, 
com vista a promover práticas agrícolas 
biológicas e sustentáveis, baseadas em 
reduzidas quantidades de aditivos 
químicos ("low external inputs") e que 
respeitem as condições locais naturais nas 
suas práticas de cultivo; propõe 
adicionalmente que se invista na 
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investigação de métodos de cultivo 
agroecológicos e que sejam 
disponibilizados serviços públicos aos 
pequenos agricultores, de modo a 
possibilitar uma reconversão para 
métodos de produção mais sustentáveis e 
ecológicos;

Or. de

Alteração 21
Horst Schnellhardt

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Sublinha a necessidade de uma 
maior coerência entre a PAC e as 
políticas comercial e de desenvolvimento, 
a fim de garantir uma cooperação para o 
desenvolvimento eficaz; salienta, além 
disso, a necessidade de uma melhor 
coordenação por parte da UE com 
organizações não governamentais, a 
FAO, as Nações Unidas e outras 
organizações internacionais;

Or. de

Alteração 22
Horst Schnellhardt

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B. Considera que a PAC tem um papel 
importante na política de 
desenvolvimento, nomeadamente no 
domínio da segurança alimentar; salienta 
que a PAC pode contribuir para satisfazer 
a crescente procura mundial de
alimentos;
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Or. de

Alteração 23
Corina Creţu

Projecto de parecer
N.º 2-A

Projecto de parecer Alteração

2-A. Observa que factores como a 
pobreza, a saúde, a estabilidade política, 
as infra-estruturas e os desastres naturais 
afectam a segurança alimentar nos países 
em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Recomenda, em consonância com as 
conclusões da Avaliação Internacional da 
Ciência e da Tecnologia Agrícolas 
(IAASTD), que a UE desenvolva uma 
nova política em matéria de alimentação e 
agricultura, mediante a qual a agricultura 
biológica e outras práticas agroecológicas 
sejam apoiadas; exorta também a 
Comissão, em particular, a reformar a 
PAC, para tal associando os pagamentos 
directos a condições sociais e ambientais;

Or. en

Alteração 25
Franziska Keller, Catherine GrèzeProjecto de parecer
N.º 2-B (novo)
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Projecto de parecer Alteração

2-B. Recorda que os países em 
desenvolvimento são actualmente, na sua 
maioria, importadores líquidos de 
produtos alimentares; salienta que a PAC 
contribui para este desenvolvimento sob a 
forma de exportações directa ou 
indirectamente subsidiadas para 
mercados vulneráveis nos países em 
desenvolvimento; recorda que o direito à 
alimentação pressupõe dar espaço político 
aos países em desenvolvimento para 
melhorarem a sua capacidade de produzir 
de forma sustentável por forma a
alimentarem as suas populações e as suas 
regiões; neste contexto, salienta que os 
países em desenvolvimento devem poder 
utilizar os instrumentos necessários, 
incluindo direitos aduaneiros variáveis e 
as quotas de importação (dois 
instrumentos particularmente acessíveis 
aos países mais pobres) a fim de 
salvaguardarem o seu próprio 
desenvolvimento agrícola; 

Or. en

Alteração 26
Charles Goerens

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Tendo em vista atenuar os impactos 
negativos acumulados da PAC nos países 
em desenvolvimento, exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a soberania 
alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial acautelar a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 

3. Exorta a UE a usar as suas políticas no 
domínio do comércio e do 
desenvolvimento a fim de contribuir para 
a promoção de práticas agrícolas 
sustentáveis nos países em 
desenvolvimento, acautelando a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 
e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos, 
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e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos, abolir
a ocupação ilegal de terras, garantir os 
direitos de propriedade dos pequenos 
agricultores e dos agricultores autóctones e 
pôr fim aos monopólios de sementes e à 
dependência de pesticidas especializados;

abolindo a ocupação ilegal de terras, 
garantindo os direitos de propriedade dos 
pequenos agricultores e dos agricultores 
autóctones e pondo fim aos monopólios de 
sementes e à dependência de pesticidas 
especializados, em conformidade com o 
princípio da parceria previsto pelo Acordo 
de Cotonu;

Or. en

Alteração 27
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Tendo em vista atenuar os impactos 
negativos acumulados da PAC nos países 
em desenvolvimento, exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a soberania
alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial acautelar a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 
e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos, abolir
a ocupação ilegal de terras, garantir os 
direitos de propriedade dos pequenos 
agricultores e dos agricultores autóctones e 
pôr fim aos monopólios de sementes e à 
dependência de pesticidas especializados;

3. Exorta a UE a usar as suas políticas no 
domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a segurança
alimentar nos países em desenvolvimento, 
permitindo-lhes diversificar a produção 
de alimentos, acautelando a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 
e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos, 
abolindo a ocupação ilegal de terras, 
garantindo os direitos de propriedade dos 
pequenos agricultores e dos agricultores 
autóctones e pondo fim aos monopólios de 
sementes e à dependência de pesticidas 
especializados;

Or. en

Alteração 28
Filip Kaczmarek

Projecto de parecer
N.º 3
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Projecto de parecer Alteração

3. Tendo em vista atenuar os impactos 
negativos acumulados da PAC nos países 
em desenvolvimento, exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a soberania
alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial acautelar a 
segurança alimentar dos países menos 
desenvolvidos e dos países em 
desenvolvimento importadores líquidos de 
alimentos, abolir a ocupação ilegal de 
terras, garantir os direitos de propriedade 
dos pequenos agricultores e dos 
agricultores autóctones e pôr fim aos 
monopólios de sementes e à dependência 
de pesticidas especializados;

3. Observa que os produtos alimentares 
não são apenas mercadorias e que o 
acesso à alimentação é essencial para a 
existência humana; exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a segurança 
alimentar nos países menos desenvolvidos 
e nos países em desenvolvimento num 
contexto de crescente procura e de 
aumento dos preços dos produtos 
alimentares;

Or. en

Alteração 29
Gabriele Zimmer

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Tendo em vista atenuar os impactos 
negativos acumulados da PAC nos países 
em desenvolvimento, exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a soberania 
alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial acautelar a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 
e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos, abolir 
a ocupação ilegal de terras, garantir os 
direitos de propriedade dos pequenos 
agricultores e dos agricultores autóctones e 
pôr fim aos monopólios de sementes e à 
dependência de pesticidas especializados;

3. Tendo em vista eliminar os impactos 
negativos acumulados da PAC nos países 
em desenvolvimento, exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis, que se baseiem na 
utilização de poucos aditivos químicos 
("low external inputs"), e a soberania 
alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial acautelar o direito 
humano à alimentação nos países menos 
desenvolvidos e nos países em 
desenvolvimento importadores líquidos de 
alimentos, abolir a ocupação ilegal de 
terras, garantir os direitos
consuetudinários e de propriedade dos 
pequenos agricultores e dos agricultores 
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autóctones e pôr fim aos monopólios de 
sementes e à dependência de pesticidas;

Or. de

Alteração 30
Horst Schnellhardt

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Tendo em vista atenuar os impactos 
negativos acumulados da PAC nos países 
em desenvolvimento, exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a soberania 
alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial acautelar a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 
e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos, abolir
a ocupação ilegal de terras, garantir os 
direitos de propriedade dos pequenos 
agricultores e dos agricultores autóctones e 
pôr fim aos monopólios de sementes e à
dependência de pesticidas especializados; 

3. Exorta a UE a usar as suas políticas no 
domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a soberania 
alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial fomentar a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 
e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos e 
assegurar que a ocupação ilegal de terras
seja abolida, os direitos de propriedade dos 
pequenos agricultores e dos agricultores 
autóctones sejam garantidos e os
monopólios de sementes e a dependência 
de pesticidas especializados sejam 
impedidos; 

Or. de

Alteração 31
Kriton Arsenis

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Tendo em vista atenuar os impactos 
negativos acumulados da PAC nos países 
em desenvolvimento, exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a soberania 

3. Tendo em vista atenuar os impactos 
negativos acumulados da PAC nos países 
em desenvolvimento, exorta a UE a usar as 
suas políticas no domínio do comércio e do 
desenvolvimento para promover práticas 
agrícolas sustentáveis e a soberania 
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alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial acautelar a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 
e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos, abolir 
a ocupação ilegal de terras, garantir os 
direitos de propriedade dos pequenos 
agricultores e dos agricultores autóctones e 
pôr fim aos monopólios de sementes e à 
dependência de pesticidas especializados,

alimentar nos países em desenvolvimento, 
visto que é essencial assegurar a segurança 
alimentar dos países menos desenvolvidos 
e dos países em desenvolvimento 
importadores líquidos de alimentos, abolir 
a ocupação ilegal de terras, não 
comprometer e garantir os direitos de 
propriedade dos pequenos agricultores, das 
mulheres agricultoras e dos agricultores e 
comunidades autóctones e pôr fim aos 
monopólios de sementes e à dependência 
de pesticidas especializados,

Or. en

Alteração 32
Filip Kaczmarek

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa que os alimentos não são 
apenas mercadorias e que o acesso à 
alimentação é um Direito Humano 
universal;

Suprimido

Or. en

Alteração 33
Kriton Arsenis

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa que os alimentos não são 
apenas mercadorias e que o acesso à
alimentação é um Direito Humano 
universal,

4. Observa que os alimentos não são 
apenas mercadorias e que o acesso a uma
alimentação sã, nutritiva e adequada é um 
Direito Humano universal; solicita que a 
PAC pós-2013 incorpore a soberania 
alimentar dos países em desenvolvimento 
e o acesso a alimentos sãos como 
objectivos fundamentais adicionais,
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Or. en

Alteração 34
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa que os alimentos não são 
apenas mercadorias e que o acesso à 
alimentação é um Direito Humano 
universal;

4. Observa que os alimentos não são 
apenas mercadorias e que o acesso à 
alimentação é um Direito Humano 
universal; sublinha, neste contexto, que a 
responsabilidade da Europa em prol da 
segurança alimentar mundial consiste, 
principalmente, em permitir aos países em 
desenvolvimento aumentar e diversificar a 
sua produção, apoiando-os nesse esforço,
para que adquiram maior segurança
alimentar e possam responder às
necessidades dos seus mercados locais, e 
não em aumentar as suas exportações 
agrícolas para os países em 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 35
Gabriele Zimmer

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa que os alimentos não são 
apenas mercadorias e que o acesso à 
alimentação é um Direito Humano 
universal;

4. Observa que os alimentos não são 
apenas mercadorias e que o acesso à 
alimentação é um Direito Humano 
universal; neste contexto, solicita à
Comissão que submeta os acordos de 
parceria económica, de comércio livre e 
de investimento celebrados pela União 
Europeia com países terceiros a uma 
avaliação de impacto no que respeita aos 
direitos humanos ("Human Rights 
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Impact Assessment"), a fim de não entrar 
em contradição com os próprios valores 
da UE no âmbito das políticas externas;

Or. de

Alteração 36
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Manifesta a sua preocupação de que 
a UE, através da sua promoção de 
Acordos de Parceria Económica (APE) e 
de outros acordos bilaterais de livre 
comércio, esteja a tentar impor uma 
agenda de liberalização dos alimentos nos 
países em desenvolvimento e a abrir os 
mercados agrícolas; recorda que, embora 
as importações livres de alimentos para 
animais tenha resultado numa elevada 
dependência da UE em relação ao sector 
da alimentação animal proteica, a 
segurança alimentar na Europa foi, em 
contrapartida, assegurada através da 
protecção dos mercados agrícolas; insta, 
por conseguinte, a UE a abster-se de 
forçar os países em desenvolvimento a 
abrirem os seus mercados agrícolas; 

Or. en

Alteração 37
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Constata com preocupação que a 
dependência da UE de alimentos 
importados para animais, especialmente a 
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soja, contribuiu para a crescente procura 
de terras no exterior da UE, conduzindo à 
desflorestação, à deslocação das 
comunidades e a uma expansão da soja 
geneticamente modificada na América do 
Sul; nesse sentido, exorta a Comissão a 
fazer da redução da dependência de 
alimentos proteicos importados, 
designadamente através do 
desenvolvimento e da expansão do cultivo 
sustentável de proteaginosas na UE, uma 
das suas prioridades principais;

Or. en

Alteração 38
Filip Kaczmarek

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o 
exemplo, criando no seu território 
mercados agrícolas locais baseados em 
leilões e sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia alimentar;

Suprimido

Or. en

Alteração 39
Gabriele Zimmer

Projecto de parecer
N.º 5
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Projecto de parecer Alteração

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o 
exemplo, criando no seu território 
mercados agrícolas locais baseados em 
leilões e sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia alimentar;

5. Considera que a UE deve prosseguir os 
seus objectivos e princípios juridicamente 
vinculativos, nomeadamente a 
erradicação da fome e da pobreza no 
mundo, e que, por isso, no contexto da 
acção destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
de derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; apela a que se siga o 
exemplo dos EUA e se introduzam limites 
às posições detidas em instrumentos 
financeiros ligados às transacções de 
matérias-primas agrícolas, submetendo-os
a um controlo eficaz; insiste na 
necessidade de criar órgãos centrais de 
regulação para restringir as chamadas 
operações no mercado de balcão ("over-
the-counter") no sector agrícola e, assim, 
garantir a necessária transparência; 
pensa que a UE deve dar o exemplo, 
criando no seu território mercados 
agrícolas locais baseados em leilões e 
sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia alimentar;

Or. de

Alteração 40
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 

5. Salienta que as flutuações dos preços 
das matérias-primas agrícolas afectam 
mais duramente os países pobres;
considera que, no contexto da acção 



AM\862211PT.doc 25/29 PE462.581v01-00

PT

deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o 
exemplo, criando no seu território 
mercados agrícolas locais baseados em 
leilões e sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia alimentar;

destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
de derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o 
exemplo, criando no seu território 
mercados agrícolas locais e sistemas de 
distribuição local que aumentem o poder 
de negociação dos pequenos agricultores 
na cadeia alimentar;

Or. en

Alteração 41
Horst Schnellhardt

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o 
exemplo, criando no seu território 
mercados agrícolas locais baseados em 
leilões e sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia 
alimentar;

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
de derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; mostra-se favorável a um 
sistema de notificação mundial para 
existências agrícolas; chama a atenção 
para o facto de ser conveniente reflectir 
sobre a manutenção de reservas de 
importantes matérias-primas agrícolas;

Or. de

Alteração 42
Kriton Arsenis

Projecto de parecer
N.º 5
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Projecto de parecer Alteração

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o 
exemplo, criando no seu território 
mercados agrícolas locais baseados em 
leilões e sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia alimentar,

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio 
de derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o 
exemplo, criando no seu território 
mercados agrícolas locais baseados em 
leilões e sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia alimentar 
mundial,

Or. en

Alteração 43
Charles Goerens

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para regulamentar o comércio
derivados de mercadorias e aumentar a 
transparência; pensa que a UE deve dar o 
exemplo, criando no seu território 
mercados agrícolas locais baseados em 
leilões e sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia alimentar;

5. Considera que, no contexto da acção 
destinada a combater a especulação 
internacional no domínio dos preços dos 
produtos agrícolas de base, a nova PAC 
deve criar mecanismos e normas 
apropriados para os derivados de 
mercadorias e aumentar a transparência; 
pensa que a UE deve dar o exemplo, 
criando no seu território mercados 
agrícolas locais baseados em leilões e 
sistemas de distribuição local que 
aumentem o poder de negociação dos 
pequenos agricultores na cadeia alimentar;

Or. en
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Alteração 44
Åsa Westlund

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Reconhece a necessidade urgente de 
garantir a segurança alimentar mundial, 
aumentando o investimento na 
agricultura das regiões em situação de 
insegurança alimentar no mundo;
sublinha, a este respeito, que o 
desenvolvimento agrícola deve basear-se 
no direito à alimentação e no direito de 
produzir alimentos e que a UE deve 
reconhecer e defender a necessidade de os 
países em desenvolvimento alcançarem a 
segurança alimentar;

Or. en

Alteração 45
Filip Kaczmarek

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Solicita uma mudança radical no texto 
de negociação do acordo UE-Mercosul, 
em resposta à avaliação de impacto da 
Comissão que alerta para um aumento 
generalizado da exploração clandestina 
das florestas e da exploração industrial 
ilegal, em detrimento das comunidades 
rurais e do ambiente, e para a perda de 
milhões de empregos rurais na Europa, 
prejudicando a eficácia da PAC.

6. Solicita à Comissão que apresente uma 
avaliação de impacto pormenorizada sobre 
todas as negociações comerciais em 
curso, nomeadamente o Acordo de 
Associação UE-Mercosul, as quais não 
devem afectar negativamente os países em 
desenvolvimento nem prejudicar a eficácia 
da PAC no horizonte 2020.

Or. en
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Alteração 46
Horst Schnellhardt

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Solicita uma mudança radical no texto 
de negociação do acordo UE-Mercosul, em 
resposta à avaliação de impacto da 
Comissão que alerta para um aumento 
generalizado da exploração clandestina das 
florestas e da exploração industrial ilegal, 
em detrimento das comunidades rurais e do 
ambiente, e para a perda de milhões de 
empregos rurais na Europa, prejudicando a 
eficácia da PAC;

6. Solicita uma revisão do texto de 
negociação do acordo UE-Mercosul, em 
resposta à avaliação de impacto da 
Comissão que alerta para um aumento 
generalizado da exploração clandestina das 
florestas e da exploração industrial ilegal, 
em detrimento das comunidades rurais e do 
ambiente, e para a possível perda de 
milhões de empregos rurais na Europa, 
prejudicando a eficácia da PAC.

Or. de

Alteração 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Solicita uma mudança radical no texto 
de negociação do acordo UE-Mercosul, em 
resposta à avaliação de impacto da 
Comissão que alerta para um aumento 
generalizado da exploração clandestina 
das florestas e da exploração industrial 
ilegal, em detrimento das comunidades 
rurais e do ambiente, e para a perda de 
milhões de empregos rurais na Europa, 
prejudicando a eficácia da PAC.

6. Solicita um texto equilibrado de 
negociação do acordo UE-Mercosul, em 
resposta à avaliação de impacto da 
Comissão; apela a alternativas viáveis 
para promover o desenvolvimento dos 
países do Mercosul e reduzir o impacto 
sobre os produtores europeus.

Or. en
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Alteração 48
Gay Mitchell

Projecto de parecer
N.º 7 (novo)

Projecto de parecer Alteração

7. Reconhece que as reformas da PAC 
reduziram significativamente o impacto 
da produção agrícola da UE nos países 
em desenvolvimento, com a supressão 
quase total das restituições à exportação; 
exorta a UE a reconhecer a importância 
de apoiar os sectores agrícolas dos países 
em desenvolvimento, assegurando, 
nomeadamente, que a agricultura seja 
considerada uma actividade prioritária 
nos países em desenvolvimento e no 
orçamento da UE de ajuda externa ao 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 49
Filip Kaczmarek

Projecto de parecer
N.º 7 (novo)

Projecto de parecer Alteração

7. Exorta a União Europeia a garantir a 
coerência entre a PAC e as suas políticas 
comercial e de desenvolvimento, tendo 
simultaneamente em conta as 
necessidades e preocupações dos 
agricultores nos Estados-Membros e nos 
países em desenvolvimento e respeitando 
o princípio da coerência das políticas de
desenvolvimento.

Or. en


