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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a importância de aumentar a produção de proteínas vegetais na União; observa 
contudo que as diferenças dos preços de mercado entre cereais e proteaginosas, a forte 
concorrência internacional em matéria de preços e a vantagem comparativa dos produtores 
de países terceiros, resultante das condições climáticas, da maior dimensão das 
explorações e de requisitos menos rigorosos no que respeita ao ambiente,  exige que se 
preveja um apoio dirigido à produção de proteaginosas ;

2. Recorda as graves consequências de epidemias que ocorreram no passado como a da 
encefalopatia espongiforme bovina, que constituiu  uma ameaça para a saúde pública, 
levou a proibições de exportações em larga escala para o mercado interno da União, 
entravou as actividades de mercado externo de alguns Estados-Membros e provocou 
danos consideráveis no sector europeu da pecuária ; sublinha a importância da 
manutenção da proibição de utilizar fontes de proteínas animais, introduzida na legislação 
europeia em 1996 para os ruminantes e alargada em 2001 aos não ruminantes,  
continuando  a proibir a incorporação de proteínas animais nas forragens até que haja 
provas científicas definitivas  que permitam a excluir a transmissão de doenças;

3. Realça que o recurso excessivo à importação de proteínas vegetais confere vulnerabilidade 
ao sector europeu da pecuária, contribui em larga escala para a volatilidade dos preços e a 
consequente quebra da rentabilidade, designadamente para os pequenos e médios 
criadores de gado, conduzindo entretanto a práticas agrícolas insustentáveis em países 
terceiros; 

4.  Solicita à Comissão que crie um mecanismo de controlo da origem das proteínas vegetais
importadas na União, que revela nomeadamente o grau de perenidade das técnicas 
agrícolas aplicadas no país de origem e o recuso aos organismos geneticamente
modificados; salienta que, para este efeito, é por vezes necessário efectuar igualmente 
inspecções in situ;

5. Insiste na necessidade introduzir as culturas de proteaginosas em sistemas de rotação de 
culturas melhorado, a fim de promover igualmente culturas mistas para a produção de 
forragens nas explorações agrícolas, e facultar aos agricultores que observam métodos de 
produção agrícola sustentáveis ou biológicos uma ajuda financeira adequada; insta a 
Comissão a incluir estas medidas e incentivos financeiros na proposta legislativa sobre o 
futuro da PAC;

6. Realça o facto de o tratamento dos resíduos sólidos ou líquidos de abate ou de 
esquartejamento e das farinhas de carne ou de ossos deve obedecer a normas rigorosas 
para a protecção da saúde humana e do ambiente e que é igualmente conveniente reduzir 
as emissões de metano que daí possam resultar; considera que os resíduos animais, no 
actual legislativo, são melhor utilizados para a produção de biogás, pelo que solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que fomentem o seu uso para esse efeito.


