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Alteração 1
Barbara Weiler

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a responsabilidade global da 
União Europeia e destaca, neste contexto, 
o impacto de uma limitação da proporção 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
milho, colza, óleo de palma e soja no 
consumo total de combustível; solicita aos 
Estados-Membros que ratifiquem o 
Protocolo Adicional ao Pacto 
Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais das 
Nações Unidas, no qual está consagrado o 
direito à alimentação; espera que sejam 
adotadas regras vinculativas a nível 
europeu o mais rapidamente possível, no
âmbito da Diretiva relativa aos mercados 
de instrumentos financeiros, a fim de 
conter a especulação com os géneros 
alimentícios e as terras agrícolas;

Or. de

Alteração 2
Barbara Weiler

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Chama a atenção para o problema 
urgente da apropriação ilegal de terras 
durante uma crise alimentar mundial; 
exige, neste contexto, a criação de um 
registo público europeu em que todos os 
casos de apropriação ilegal de terras 
sejam inscritos; 
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Or. de

Alteração 3
Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os futuros atos de execução da 
Comissão sobre a aplicação da rotulagem 
de origem a toda a carne e a avaliação de 
impacto sobre a rotulagem de origem da 
carne utilizada como ingrediente alimentar;
mostra-se, porém, preocupado pelo facto 
de que a ulterior legislação neste domínio 
seja suscetível de agravar os custos para as 
PME e os consumidores;

2. Saúda os futuros atos de execução da 
Comissão sobre a aplicação da rotulagem 
de origem a toda a carne e a avaliação de 
impacto sobre a rotulagem de origem da 
carne utilizada como ingrediente alimentar;
salienta que qualquer legislação neste 
domínio deve ser justificada pela 
necessidade do mercado, de modo a não 
prejudicar a concorrência, restringir o 
acesso de novas pequenas empresas ao 
mercado ou agravar os custos para as PME 
e os consumidores;

Or.pl

Alteração 4
Barbara Weiler

Proposta de resolução
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os futuros atos de execução da 
Comissão sobre a aplicação da rotulagem 
de origem a toda a carne e a avaliação de 
impacto sobre a rotulagem de origem da 
carne utilizada como ingrediente alimentar; 
mostra-se, porém, preocupado pelo facto 
de que a ulterior legislação neste domínio 
seja suscetível de agravar os custos para as 

2. Saúda os futuros atos de execução da 
Comissão sobre a aplicação da rotulagem 
de origem a toda a carne e a avaliação de 
impacto sobre a rotulagem de origem da 
carne utilizada como ingrediente alimentar; 
mostra-se, porém, preocupado pelo facto 
de que a ulterior legislação neste domínio 
seja suscetível de agravar os custos para as 
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PME e os consumidores; PME e os consumidores; considera que as 
PME devem receber apoio financeiro 
para fazer face às despesas 
suplementares;

Or. en

Alteração 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Proposta de resolução
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os futuros atos de execução da 
Comissão sobre a aplicação da rotulagem 
de origem a toda a carne e a avaliação de 
impacto sobre a rotulagem de origem da 
carne utilizada como ingrediente alimentar; 
mostra-se, porém, preocupado pelo facto 
de que a ulterior legislação neste domínio 
seja suscetível de agravar os custos para as 
PME e os consumidores;

2. Saúda os futuros atos de execução da 
Comissão sobre a aplicação da rotulagem 
de origem a toda a carne e a avaliação de 
impacto sobre a rotulagem de origem da 
carne utilizada como ingrediente alimentar; 
destaca a importância de regras claras e 
harmonizadas e insta os Estados-
Membros a aplicá-las rapidamente de
uma forma coerente em toda a UE;
mostra-se, porém, preocupado pelo facto 
de que a ulterior legislação neste domínio 
seja suscetível de agravar os custos para as 
PME e os consumidores;

Or. en

Alteração 6
Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha a necessidade de reconquistar a 
confiança dos consumidores num mercado 
único de géneros alimentícios; realça que a 
autorregulação, uma melhor legislação e 

3. Sublinha a necessidade de reconquistar a 
confiança dos consumidores num mercado 
único de géneros alimentícios; salienta que 
tal pode ser alcançado através, inter alia, 
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atividades de controlo eficazes constituem 
o caminho em frente, e não mais 
legislação;

do reforço dos sistemas em vigor de 
controlo e de aplicação da lei; realça que o 
melhor caminho a seguir será legislação 
melhor e transparente e a sua aplicação 
efetiva, e não mais legislação;

Or.pl

Alteração 7
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha a necessidade de reconquistar a 
confiança dos consumidores num mercado 
único de géneros alimentícios; realça que a 
autorregulação, uma melhor legislação e 
atividades de controlo eficazes constituem 
o caminho em frente, e não mais 
legislação;

3. Sublinha a necessidade de reconquistar a 
confiança dos consumidores num mercado 
único de géneros alimentícios; realça que a 
autorregulação do mercado falhou, uma 
vez que o culto do lucro máximo se 
sobrepõe aos interesses e aspirações dos 
cidadãos da UE, e que uma melhor 
legislação e atividades de controlo 
eficazes, bem como mais legislação, 
quando necessária, em resposta a 
rotulagem enganadora ou a questões de 
segurança, constituem o caminho em 
frente;

Or. el

Alteração 8
Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Solicita aos Estados-Membros que 
melhorem a coordenação entre as 
autoridades de saúde nos países da UE, 
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uma vez que a inexistência de uma troca 
de informações adequada deixa muitas 
vezes o caminho aberto a intervenientes 
desonestos na cadeia de abastecimento;

Or.pl

Alteração 9
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita aos Estados-Membros que 
assegurem a afetação de recursos 
suficientes aos controlos oficiais, 
incluindo os controlos independentes e 
sem aviso prévio realizados por pessoal 
com formação e equipamento adequados;

Or. en

Alteração 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece a importância dos 
controlos independentes e sem aviso 
prévio realizados por pessoal com 
formação e equipamento adequados; 
solicita aos Estados-Membros que 
assegurem a afetação de recursos 
suficientes aos controlos oficiais; 
sublinha que as inspeções e os controlos 
eficazes devem ser realizados de uma 
forma que não crie encargos 
administrativos suplementares ou afete 
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negativamente as PME;

Or. en

Alteração 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de resolução
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Enaltece o facto de que a revisão da 
Comissão em matéria de controlos oficiais 
constitui um desincentivo económico à 
fraude; realça, porém, que as sanções 
presentemente aplicadas no setor alimentar 
são inadequadas para efeitos de prevenção 
da fraude; apela por isso à Comissão e aos 
Estados-Membros a que estabeleçam 
sanções mais fortes e dissuasoras;

5. Enaltece o facto de que a revisão da 
Comissão em matéria de controlos oficiais 
constitui um desincentivo económico à 
fraude; realça, porém, que as sanções 
presentemente aplicadas no setor alimentar 
são inadequadas para efeitos de prevenção 
da fraude; apela por isso à Comissão e aos 
Estados-Membros para que estabeleçam 
sanções mais fortes, proporcionadas e 
dissuasoras;

Or. en

Alteração 12
Barbara Weiler

Proposta de resolução
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Enaltece o facto de que a revisão da 
Comissão em matéria de controlos oficiais 
constitui um desincentivo económico à 
fraude; realça, porém, que as sanções 
presentemente aplicadas no setor alimentar 
são inadequadas para efeitos de prevenção 
da fraude; apela por isso à Comissão e aos 
Estados-Membros a que estabeleçam 
sanções mais fortes e dissuasoras;

5. Enaltece o facto de que a revisão da 
Comissão em matéria de controlos oficiais 
constitui um desincentivo económico à 
fraude; realça, porém, que as sanções 
presentemente aplicadas no setor alimentar 
são inadequadas para efeitos de prevenção 
da fraude; apela por isso à Comissão e aos 
Estados-Membros para que estabeleçam 
sanções mais fortes e dissuasoras e 
prevejam inspeções sem aviso prévio em 
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todas as fases da cadeia de abastecimento 
alimentar; 

Or. de

Alteração 13
Barbara Weiler

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de melhorar 
os fluxos de informação para combater a 
criminalidade no setor alimentar, por 
exemplo, mediante a criação de unidades 
especializadas de combate ao crime, um 
melhor acompanhamento e recolha de 
dados e uma estrutura coordenada de 
vigilância na Internet;  

Or. en

Alteração 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de resolução
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 
que os casos de fraude raramente dão 
origem a ações judiciais; realça a 
necessidade de melhorar a cooperação 
entre todas as autoridades públicas 
pertinentes e os operadores do setor 
alimentar; realça a necessidade de 
incrementar as competências de combate à 
fraude e de adotar uma atitude mais 
proativa que reativa.

6. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 
que os casos de fraude raramente dão 
origem a ações judiciais; realça a 
necessidade de conferir uma maior 
prioridade a estas investigações e de 
melhorar a cooperação entre todas as 
autoridades públicas pertinentes 
(nomeadamente o Serviço Alimentar e 
Veterinário, o OLAF, as autoridades 
aduaneiras e policiais) e os operadores do 
setor alimentar; realça a necessidade de 
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incrementar as competências de combate à 
fraude (nomeadamente de ferramentas 
informáticas) e de adotar uma atitude mais 
proativa que reativa.

Or. en

Alteração 15
Barbara Weiler

Proposta de resolução
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 
que os casos de fraude raramente dão 
origem a ações judiciais; realça a 
necessidade de melhorar a cooperação 
entre todas as autoridades públicas 
pertinentes e os operadores do setor 
alimentar; realça a necessidade de 
incrementar as competências de combate à 
fraude e de adotar uma atitude mais 
proativa que reativa.

6. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 
que os casos de fraude raramente dão 
origem a ações judiciais; realça a 
necessidade de melhorar a cooperação 
entre todas as autoridades públicas 
pertinentes e os operadores do setor 
alimentar, em particular em caso de 
fraude transfronteiriça; realça a 
necessidade de incrementar as 
competências de combate à fraude e de 
adotar uma atitude mais proativa que 
reativa; salienta a necessidade de 
aumentar os recursos disponíveis para as 
autoridades alimentares e veterinárias, em 
particular de modo a garantir um 
acompanhamento abrangente e, por 
conseguinte, medidas eficazes de combate 
à fraude no setor alimentar;

Or. de


