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Alteração 1
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o progresso feito através dos 
acordos de parceria voluntária (APVs) da 
aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), 
particularmente na Indonésia, e o diálogo 
reforçado entre os governos, a indústria e a 
sociedade civil de vários países resultante 
do processo de APV; manifesta convicção 
de que a UE deve continuar a estabelecer 
relações com os países com um APV para 
assegurar que continua a ser uma 
alternativa aliciante para os mercados de 
exportação com normas ambientais menos 
exigentes;  congratula-se com o próximo 
balanço de qualidade realizado pela 
Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 
Regulamento da UE relativo à madeira;

1. Saúda o progresso feito através dos 
acordos de parceria voluntária (APVs) da 
aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT) e o 
diálogo reforçado entre os governos, a 
indústria e a sociedade civil de vários 
países resultante do processo de APV; 
observa que, até à data, sete países 
ratificaram APV com a UE (Camarões, 
República Centro-Africana, Gana, 
Indonésia, Libéria, República do Congo e 
Vietname), entre os quais a Indonésia é o 
primeiro e, até à data, único parceiro com 
licenciamento FLEGT desde 2016, e que 
a UE concluiu as negociações e rubricou 
os APV com as Honduras e a Guiana, 
estando em curso negociações com seis 
outros países (Costa do Marfim, 
República Democrática do Congo, Gabão, 
Laos, Tailândia e Malásia); manifesta 
convicção de que a UE deve continuar a 
estabelecer relações com os países com um 
APV para assegurar que continua a ser uma 
alternativa aliciante para os mercados de 
exportação com normas ambientais menos 
exigentes; congratula-se com o próximo 
balanço de qualidade realizado pela 
Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 
Regulamento da UE relativo à madeira;

Or. en

Alteração 2
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o progresso feito através dos 
acordos de parceria voluntária (APVs) da 
aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), 
particularmente na Indonésia, e o diálogo 
reforçado entre os governos, a indústria e a 
sociedade civil de vários países resultante 
do processo de APV; manifesta convicção 
de que a UE deve continuar a estabelecer 
relações com os países com um APV para 
assegurar que continua a ser uma 
alternativa aliciante para os mercados de 
exportação com normas ambientais menos 
exigentes;  congratula-se com o próximo 
balanço de qualidade realizado pela 
Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 
Regulamento da UE relativo à madeira;

1. Saúda o progresso feito através dos 
acordos de parceria voluntária (APVs) da 
aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), 
particularmente na Indonésia, e o diálogo 
reforçado entre os governos, a indústria e a 
sociedade civil de vários países resultante 
do processo de APV; manifesta convicção 
de que a UE deve continuar a estabelecer 
relações com os países com um APV para 
assegurar que continua a ser uma 
alternativa aliciante para os mercados de 
exportação com normas ambientais menos 
exigentes; reconhece a importância do 
Regulamento FLEGT e do Regulamento 
da UE relativo à madeira na prevenção da 
entrada de madeira extraída ilegalmente 
nos mercados da UE; insta a UE a 
aumentar o financiamento destinado ao 
FLEGT; congratula-se com o próximo 
balanço de qualidade realizado pela 
Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 
Regulamento da UE relativo à madeira, 
que constitui uma oportunidade para 
reforçar a sua execução e alargar o seu 
âmbito de aplicação, por exemplo, aos 
produtos impressos e aos produtos de 
madeira; solicita o reforço do papel da 
sociedade civil enquanto fonte crucial de 
informação sobre a desflorestação; 

Or. en

Alteração 3
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o progresso feito através dos 
acordos de parceria voluntária (APVs) da 
aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), 
particularmente na Indonésia, e o diálogo 

1. Saúda o progresso feito através dos 
acordos de parceria voluntária (APVs) da 
aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), 
particularmente na Indonésia e no Gana, e 
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reforçado entre os governos, a indústria e a 
sociedade civil de vários países resultante 
do processo de APV; manifesta convicção 
de que a UE deve continuar a estabelecer 
relações com os países com um APV para 
assegurar que continua a ser uma 
alternativa aliciante para os mercados de 
exportação com normas ambientais menos 
exigentes;  congratula-se com o próximo 
balanço de qualidade realizado pela 
Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 
Regulamento da UE relativo à madeira;

o diálogo reforçado entre os governos, a 
indústria e a sociedade civil de vários 
países resultante do processo de APV; 
manifesta convicção de que a UE deve 
continuar a estabelecer relações com os 
países com um APV para assegurar que 
continua a ser uma alternativa aliciante 
para os mercados de exportação com 
normas ambientais menos exigentes; 
congratula-se com o próximo balanço de 
qualidade realizado pela Comissão ao 
Regulamento FLEGT e ao Regulamento da 
UE relativo à madeira; alerta para os 
recentes desenvolvimentos na Indonésia 
no que respeita à revogação do 
licenciamento FLEGT, que prejudicará 
seriamente o APV, e apela à UE para que 
tome medidas imediatas, começando por 
um diálogo reforçado com as autoridades 
indonésias, a fim de remediar esta 
situação;

Or. en

Alteração 4
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o progresso feito através dos 
acordos de parceria voluntária (APVs) da 
aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), 
particularmente na Indonésia, e o diálogo 
reforçado entre os governos, a indústria e a 
sociedade civil de vários países resultante 
do processo de APV; manifesta convicção 
de que a UE deve continuar a estabelecer 
relações com os países com um APV para 
assegurar que continua a ser uma 
alternativa aliciante para os mercados de 
exportação com normas ambientais menos 
exigentes;  congratula-se com o próximo 
balanço de qualidade realizado pela 
Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 

1. Saúda o progresso feito através dos 
acordos de parceria voluntária (APVs) da 
aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), 
particularmente na Malásia e no 
Vietname, e o diálogo reforçado entre os 
governos, a indústria e a sociedade civil de 
vários países resultante do processo de 
APV; manifesta convicção de que a UE 
deve continuar a estabelecer relações com 
os países com um APV para assegurar que 
continua a ser uma alternativa aliciante 
para os mercados de exportação com 
normas ambientais menos exigentes; 
salienta que os APV constituem um 
quadro muito eficaz para estabelecer boas 



PE650.546v01-00 6/28 AM\1203728PT.docx

PT

Regulamento da UE relativo à madeira; parcerias com esses países e que devem 
ser promovidos novos APV com mais 
parceiros; congratula-se com o próximo 
balanço de qualidade realizado pela 
Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 
Regulamento da UE relativo à madeira;

Or. en

Alteração 5
Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a necessidade de 
melhorar ainda mais a aplicação e o 
cumprimento do Regulamento da UE 
relativo à madeira para preservar da 
melhor forma o comércio sustentável da 
madeira e dos produtos de madeira 
importados e de produção interna; 
observa igualmente que o controlo das 
importações de madeira e produtos de 
madeira nas fronteiras da UE deve ser 
reforçado, para assegurar que os produtos 
importados cumpram efetivamente os 
requisitos necessários para serem 
admitidos na UE; salienta que o reforço 
das políticas existentes deve ser 
acompanhado de uma maior coerência 
política, a fim de garantir que as políticas 
da UE, incluindo a comercial, não 
produzam impactos negativos no 
ambiente ou nas pessoas.

Or. en

Alteração 6
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta, na sequência da trágica 
pandemia de Covid-19, que a maioria dos 
agentes patogénicos humanos tem origem 
na fauna e que a destruição dos 
ecossistemas florestais favorece a 
emergência de novas pandemias; solicita, 
para o efeito, que os nossos objetivos em 
matéria de luta contra a desflorestação, a 
monocultura e a utilização intensiva das 
florestas sejam reavaliados à luz dos 
ensinamentos da crise sem precedentes 
que estamos a atravessar;

Or. fr

Alteração 7
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Regista com profunda 
preocupação os recentes 
desenvolvimentos na Indonésia no que 
respeita ao debate sobre a revogação do 
licenciamento FLEGT, que prejudicará 
seriamente o APV e as vantagens que este 
proporciona ao mercado da UE em 
matéria de exportação; solicita à 
Comissão que tome medidas imediatas e, 
através do diálogo com o Governo 
indonésio, encontre uma forma de manter 
o licenciamento, sem pôr em causa a 
integridade dos compromissos assumidos 
no âmbito do acordo;

Or. en

Alteração 8
Miapetra Kumpula-Natri
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Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera necessário combater 
todos os principais fatores de 
desflorestação a nível mundial, 
nomeadamente a expansão da 
agricultura, que representa cerca de 80% 
da desflorestação mundial e que tem 
origem na procura de produtos como o 
óleo de palma, a soja e a carne de bovino;

Or. en

Alteração 9
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Insta a Comissão a apresentar 
uma proposta legislativa que introduza a 
obrigação de diligência devida para os 
operadores que colocam no mercado 
interno produtos e mercadorias que 
apresentam riscos para as florestas e os 
ecossistemas, a fim de garantir que esses 
produtos e mercadorias não provoquem a 
desflorestação, a degradação das florestas 
e a conversão ou destruição dos 
ecossistemas naturais ou violações dos 
direitos humanos com elas relacionadas; 
considera que deve ser aplicada uma 
obrigação semelhante de diligência devida 
ao setor financeiro; entende que as 
obrigações de diligência devida devem ser 
aplicáveis a toda a cadeia de 
abastecimento e abranger as orientações 
da OCDE em matéria de responsabilidade 
social e direitos humanos no comércio; 
considera que o acesso das vítimas à 
justiça e a mecanismos de reclamação 
deve ser uma componente importante 
desta legislação;
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Or. en

Alteração 10
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a intensificar o 
apoio às capacidades dos países com um 
APV, a fim de acelerar a implementação 
dos compromissos assumidos, incluindo o 
combate à corrupção e ao 
«ecobranqueamento», o reforço da boa 
governação e o exame da inclusão de 
disposições mais ambiciosas em matéria de 
silvicultura sustentável nos capítulos do 
comércio e desenvolvimento sustentável;

2. Insta a Comissão a intensificar o 
apoio às capacidades dos países com um 
APV, a fim de acelerar a implementação 
dos compromissos assumidos, incluindo o 
combate à corrupção e ao 
«ecobranqueamento», o reforço da boa 
governação e a garantia da inclusão de 
disposições mais ambiciosas, vinculativas 
e executórias em matéria de silvicultura 
sustentável e de proteção dos 
ecossistemas, incluindo a proteção dos 
direitos dos povos indígenas e das 
comunidades locais, nos capítulos do 
comércio e desenvolvimento sustentável 
dos seus acordos comerciais;

Or. en

Alteração 11
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a intensificar o 
apoio às capacidades dos países com um 
APV, a fim de acelerar a implementação 
dos compromissos assumidos, incluindo o 
combate à corrupção e ao 
«ecobranqueamento», o reforço da boa 
governação e o exame da inclusão de 
disposições mais ambiciosas em matéria de 
silvicultura sustentável nos capítulos do 
comércio e desenvolvimento sustentável;

2. Insta a Comissão a intensificar o 
apoio às capacidades dos países com um 
APV, a fim de acelerar a implementação 
dos compromissos assumidos, incluindo o 
combate à corrupção e ao 
«ecobranqueamento», o reforço da boa 
governação e o exame da inclusão de 
disposições mais ambiciosas, vinculativas 
e executórias em matéria de silvicultura 
sustentável nos capítulos do comércio e 
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desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 12
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a intensificar o 
apoio às capacidades dos países com um 
APV, a fim de acelerar a implementação 
dos compromissos assumidos, incluindo o 
combate à corrupção e ao 
«ecobranqueamento», o reforço da boa 
governação e o exame da inclusão de 
disposições mais ambiciosas em matéria de 
silvicultura sustentável nos capítulos do 
comércio e desenvolvimento sustentável;

2. Insta a Comissão a intensificar o 
apoio às capacidades dos países com um 
APV, a fim de acelerar a implementação 
dos compromissos assumidos, incluindo o 
combate à corrupção e ao 
«ecobranqueamento», o reforço da boa 
governação e da transparência e o exame 
da inclusão de disposições mais ambiciosas 
em matéria de silvicultura sustentável nos 
capítulos do comércio e desenvolvimento 
sustentável;

Or. en

Alteração 13
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a intensificar o 
apoio às capacidades dos países com um 
APV, a fim de acelerar a implementação 
dos compromissos assumidos, incluindo o 
combate à corrupção e ao 
«ecobranqueamento», o reforço da boa 
governação e o exame da inclusão de 
disposições mais ambiciosas em matéria de 
silvicultura sustentável nos capítulos do 
comércio e desenvolvimento sustentável;

2. Insta a Comissão a intensificar o 
apoio às capacidades dos países com um 
APV, a fim de acelerar a implementação 
dos compromissos assumidos, incluindo o 
combate à corrupção e ao 
«ecobranqueamento», o reforço da boa 
governação e a inclusão de disposições 
mais ambiciosas em matéria de silvicultura 
sustentável nos capítulos do comércio e 
desenvolvimento sustentável dos acordos 
de comércio livre;
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Or. en

Alteração 14
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que o objetivo dos APV é 
proporcionar um quadro jurídico 
destinado a garantir que todas as 
importações de madeira e produtos de 
madeira dos países parceiros para a UE 
abrangidos pelo APV tenham sido 
produzidas legalmente e que os APV se 
destinam, de um modo geral, a promover 
mudanças sistémicas no sector florestal 
com vista à gestão sustentável das 
florestas, a erradicar a exploração 
madeireira ilegal e a apoiar os esforços 
mundiais para pôr termo à desflorestação 
e à degradação das florestas;

Or. en

Alteração 15
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Solicita à Comissão que 
racionalize e coordene melhor os seus 
esforços no combate à exploração 
madeireira ilegal no âmbito das diferentes 
políticas da UE e os seus serviços 
envolvidos nessas políticas; convida a 
Comissão a negociar normas de 
importação de madeira em futuros 
acordos bilaterais ou multilaterais 
relacionados com o comércio, a fim de 
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evitar comprometer os êxitos alcançados 
através do plano de ação FLEGT com os 
países produtores de madeira;

Or. en

Alteração 16
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Recorda que a gestão e a 
governação sustentáveis e inclusivas das 
florestas são essenciais para alcançar os 
objetivos estabelecidos na Agenda para o 
Desenvolvimento Sustentável de 2030 e no 
Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 17
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Sublinha que os APV 
proporcionam um quadro jurídico 
importante tanto para a UE como para os 
países parceiros, tornado possível com a 
boa cooperação e o empenho dos países 
em causa;

Or. en

Alteração 18
Seán Kelly

Projeto de parecer
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N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com os países de importação 
que partilham a mesma opinião sobre a luta 
contra a desflorestação e as alterações 
climáticas, protegendo em simultâneo as 
vias para o comércio legal;

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com os países de importação 
que partilham a mesma opinião sobre a luta 
contra a desflorestação e as alterações 
climáticas, protegendo em simultâneo as 
vias para o comércio legal; observa que a 
alteração indireta do uso do solo (ILUC) 
pode ocorrer quando o solo anteriormente 
dedicado à produção de alimentos para 
consumo humano e animal é convertido 
para produzir biocombustíveis, 
biolíquidos e combustíveis biomássicos; 
neste caso, a procura de alimentos para 
consumo humano e animal continua a ter 
de ser satisfeita, o que pode levar à 
expansão das superfícies agrícolas até às 
superfícies com elevado teor de carbono, 
contribuindo para a desflorestação 
mundial;

Or. en

Alteração 19
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com os países de importação 
que partilham a mesma opinião sobre a luta 
contra a desflorestação e as alterações 
climáticas, protegendo em simultâneo as 
vias para o comércio legal;

3. Solicita à UE que reforce a 
cooperação internacional, aumentando os 
esforços nos principais fóruns 
internacionais, nomeadamente a 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE); insta a Comissão a 
explorar vias para uma cooperação 
multilateral, plurilateral ou bilateral com 
os países de importação que partilham a 
mesma opinião sobre a luta contra a 
desflorestação e as alterações climáticas 
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resultantes das importações, protegendo 
em simultâneo as vias para o comércio 
legal;

Or. en

Alteração 20
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com os países de importação 
que partilham a mesma opinião sobre a luta 
contra a desflorestação e as alterações 
climáticas, protegendo em simultâneo as 
vias para o comércio legal;

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com os países de importação 
que partilham a mesma opinião sobre a luta 
contra a desflorestação e as alterações 
climáticas, protegendo em simultâneo as 
vias para o comércio legal; solicita um 
esforço suplementar de coordenação das 
escolhas relativas à replantação de 
espécies, a fim de preservar a futura 
resiliência das florestas, com base, 
nomeadamente, na diversidade das 
espécies replantadas;

Or. fr

Alteração 21
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com os países de importação 
que partilham a mesma opinião sobre a 
luta contra a desflorestação e as alterações 
climáticas, protegendo em simultâneo as 
vias para o comércio legal;

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com outros países de 
importação na luta contra a desflorestação 
global e as alterações climáticas, 
protegendo em simultâneo as vias para o 
comércio legal e reforçando a gestão 
sustentável da terra e da agricultura, bem 
como o regime de propriedade fundiária e 
a boa governação nos países terceiros;
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Or. en

Alteração 22
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com os países de importação 
que partilham a mesma opinião sobre a luta 
contra a desflorestação e as alterações 
climáticas, protegendo em simultâneo as 
vias para o comércio legal;

3. Insta a UE a cooperar mais 
estreitamente com os parceiros comerciais 
e os países de importação que partilham a 
mesma opinião sobre a luta contra a 
desflorestação e as alterações climáticas, 
protegendo em simultâneo vias para o 
comércio que satisfaçam os requisitos 
regulamentares e as disposições em 
matéria de comércio e de desenvolvimento 
sustentável dos acordos comerciais;

Or. en

Alteração 23
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 3 – alínea a) (nova)

Projeto de parecer Alteração

a) Recorda que a Diretiva Energias 
Renováveis limita o contributo para o 
objetivo da UE em matéria de Energias 
Renováveis das culturas alimentares e 
forrageiras que se considera 
apresentarem um elevado risco de 
alterações indiretas do uso do solo (ILUC) 
e relativamente às quais se observa uma 
expansão significativa da superfície de 
produção de matérias-primas para 
terrenos com elevadas reservas de 
carbono; assinala que o contributo destes 
biocombustíveis com elevado risco de 
ILUC será reduzido para 0% até 2030; 
considera que esta disposição se reveste 
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da maior importância, pois limita os 
efeitos negativos e não intencionais da 
política da UE em matéria de energias 
renováveis na desflorestação mundial;

Or. en

Alteração 24
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Verifica com preocupação que a 
investigação continua a afirmar que 
existe uma ligação preocupante entre as 
doenças zoonóticas, como a COVID-19, e 
a desflorestação, as alterações climáticas 
e a perda de biodiversidade; constata 
igualmente com apreensão que a 
agricultura comercial orientada para a 
exportação continua a ser um importante 
motor da desflorestação mundial, uma vez 
que cerca de 75% de toda a desflorestação 
provém agora da conversão das florestas 
naturais para a agricultura, e que cerca 
de metade de toda a desflorestação 
tropical desde 2000 se deve à conversão 
ilegal das florestas para a agricultura 
comercial;

Or. en

Alteração 25
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de adotar 
medidas suscetíveis de assegurar que a 

4. Sublinha a importância de adotar 
medidas suscetíveis de assegurar que a 
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procura esteja em consonância com as 
metas estabelecidas, uma vez que a UE é 
um dos grandes importadores de produtos 
associados à desflorestação;

procura esteja em consonância com as 
metas estabelecidas, como o Acordo de 
Paris e o Pacto Ecológico Europeu, uma 
vez que a UE é um dos grandes 
importadores de produtos associados à 
desflorestação, nomeadamente, soja, óleo 
de palma, eucalipto, borracha, milho, 
carne de bovino, couro e cacau, que são 
muitas vezes fatores de desflorestação a 
nível mundial;

Or. en

Alteração 26
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de adotar 
medidas suscetíveis de assegurar que a 
procura esteja em consonância com as 
metas estabelecidas, uma vez que a UE é 
um dos grandes importadores de produtos 
associados à desflorestação;

4. Sublinha a importância de adotar 
medidas suscetíveis de assegurar que a 
procura esteja em consonância com os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, 
uma vez que a UE é um dos grandes 
importadores de produtos associados à 
desflorestação; salienta que produtos de 
base como o cacau oferecem uma 
oportunidade precoce para progredir 
nesta matéria, graças aos ensinamentos 
retirados do processo FLEGT-APV;

Or. en

Alteração 27
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de adotar 
medidas suscetíveis de assegurar que a 
procura esteja em consonância com as 

4. Sublinha a importância de adotar 
medidas suscetíveis de assegurar que a 
procura esteja em consonância com as 
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metas estabelecidas, uma vez que a UE é 
um dos grandes importadores de produtos 
associados à desflorestação;

metas estabelecidas, uma vez que a UE é 
um dos grandes importadores de produtos 
associados à desflorestação; apela ao 
reforço das sanções para reduzir a 
importação e a comercialização de 
madeira ilegal na União Europeia;

Or. fr

Alteração 28
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de adotar 
medidas suscetíveis de assegurar que a 
procura esteja em consonância com as 
metas estabelecidas, uma vez que a UE é 
um dos grandes importadores de produtos 
associados à desflorestação;

4. Sublinha a importância de adotar 
medidas suscetíveis de assegurar que a 
procura esteja em consonância com as 
metas estabelecidas, uma vez que a UE é 
um grande importador de produtos 
associados à desflorestação;

Or. en

Alteração 29
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Congratula-se com a 
Comunicação da UE intitulada «A 
intensificação da ação da UE para 
proteger as florestas a nível mundial»; 
observa que a União Europeia 
regulamentou as cadeias de 
abastecimento de madeira, pescado e 
minerais provenientes das zonas de 
conflito, mas ainda não regulamentou as 
cadeias de abastecimento de produtos 
agrícolas de base que representam um 
risco para as florestas; recorda que a 
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adoção de legislação em matéria de 
acesso ao mercado da UE de produtos de 
base que representam um risco para as 
florestas seria a medida mais eficaz do 
lado da procura para combater a 
desflorestação; insta a Comissão a 
desenvolver um quadro vinculativo para 
as obrigações de diligência devida em 
toda a cadeia de abastecimento destes 
produtos de base, a fim de identificar, 
prevenir e mitigar os riscos e impactos 
ambientais, sociais e em matéria de 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 30
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que o processo de 
licenciamento FLEGT complementa uma 
certificação voluntária por terceiros e que 
é particularmente vantajoso para os 
operadores de menor dimensão que 
frequentemente têm dificuldades em obter 
certificados através de regimes do setor 
privado.

5. Considera que a certificação 
voluntária por terceiros complementa o 
processo de licenciamento FLEGT e pode 
ser particularmente vantajosa para os 
operadores de menor dimensão que 
frequentemente têm dificuldades em obter 
certificados através de regimes do setor 
privado;

Or. en

Alteração 31
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Está convicto de que as políticas 
em matéria de contratação pública 
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ecológica podem desempenhar um papel 
importante no incentivo ao comércio de 
madeira legal e sustentável; observa, 
contudo, que a maioria dos Estados-
Membros da UE tem políticas de 
aquisição obrigatórias para os 
departamentos da administração central e 
políticas voluntárias para as autoridades 
locais que realizam a maior parte das 
despesas públicas; insta os Estados-
Membros a melhorarem as suas 
estatísticas sobre o volume de madeira 
que adquirem, nomeadamente a 
quantidade de material sustentável, legal 
ou com licença FLEGT que pode ser 
incluída nas suas aquisições;

Or. en

Alteração 32
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Recorda que a madeira de guerra 
é já um domínio de ação no Plano de 
Ação FLEGT, mas que o trabalho 
realizado para resolver esta questão é 
insuficiente; convida a Comissão a 
honrar o seu compromisso de alargar as 
obrigações de diligência devida previstas 
no Regulamento da UE relativo à 
madeira, de modo a que abranjam a 
madeira de guerra no âmbito da próxima 
revisão;

Or. en

Alteração 33
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão que combata a 
desflorestação de forma multilateral, com 
o objetivo, nomeadamente, de acelerar as 
negociações na OMC sobre um Acordo 
em matéria de Bens Ambientais;

Or. en

Alteração 34
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a UE a garantir a coerência 
do APV com todas as suas políticas, 
nomeadamente nos domínios do 
desenvolvimento, do ambiente, da 
agricultura e do comércio;

Or. en

Alteração 35
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Insta a UE a reforçar a aplicação 
das normas ambientais e climáticas dos 
acordos de comércio livre (ACL) da UE; 
congratula-se com a proposta apresentada 
pela Comissão no Pacto Ecológico 
Europeu de tornar o acordo de Paris um 
elemento essencial dos futuros ACL, bem 
como com a sua proposta de o fazer no 
caso do acordo UE-Reino Unido; insta a 
Comissão a desenvolver instrumentos 
para controlar a pegada de carbono das 
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importações; insta a UE a incluir, nos 
capítulos relativos ao comércio e 
desenvolvimento sustentável dos futuros 
ACL, uma "cláusula de hierarquia" 
segundo a qual as disposições dos acordos 
internacionais a que as partes aderem em 
matéria de clima, ambiente, direitos 
humanos e laborais prevalecem 
relativamente a outras disposições do 
acordo; solicita à UE que inclua essas 
disposições em futuros ACL, a fim de 
permitir que a UE organize inspeções e 
verificações em caso de suspeita de 
incumprimento das disposições 
estabelecidas no capítulo relativo ao 
comércio e desenvolvimento sustentável e, 
em última instância, possibilitar a 
retirada gradual das preferências 
comerciais em caso de incumprimento 
dessas disposições;

Or. en

Alteração 36
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Reitera o seu pedido de que as 
importações de madeira e produtos de 
madeira sejam controladas de forma mais 
cuidadosa nas fronteiras da UE, para 
garantir que os produtos importados 
cumpram os requisitos necessários para 
entrar na UE; salienta que a Comissão 
deve assegurar que os controlos 
aduaneiros em toda a UE sigam as 
mesmas normas, através de um 
mecanismo de controlo aduaneiro 
unificado direto, em coordenação com os 
Estados-Membros e no pleno respeito do 
princípio da subsidiariedade; considera 
que a UE deve assegurar que as 
importações e a produção na União 
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apenas apoiem cadeias de abastecimento 
mundiais e fluxos financeiros que sejam 
sustentáveis, não impliquem 
desflorestação e não resultem em 
violações dos direitos humanos, apoiando 
os esforços do sector privado através de 
políticas e medidas adequadas;

Or. en

Alteração 37
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta que a corrupção 
associada à exploração madeireira ilegal 
deve combatida no âmbito da política 
comercial da UE; insta a Comissão a 
incluir nos seus ACL disposições para 
combater a corrupção ligada à exploração 
madeireira ilegal que tenham força 
executória e que sejam eficaz e 
integralmente aplicadas; considera que 
essas disposições devem incluir a 
subavaliação do preço da madeira nas 
concessões, o abate de árvores protegidas 
por empresas comerciais, o contrabando 
de produtos florestais através das 
fronteiras, a exploração madeireira ilegal 
e a transformação de matérias-primas 
florestais sem licença; insta ainda a UE a 
reforçar a colaboração com organizações 
destinadas a prevenir a criminalidade 
relacionada com as florestas a nível 
mundial;

Or. en

Alteração 38
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
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N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Realça que todos os novos acordos 
comerciais, incluindo o Mercosul e 
outros, contêm compromissos claros em 
matéria de luta contra a desflorestação;

Or. en

Alteração 39
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Recorda a importância de um 
acesso adequado à justiça, a vias de 
recursos e a uma proteção eficaz dos 
denunciantes nos países exportadores de 
recursos naturais, a fim de garantir a 
eficácia de qualquer legislação ou 
iniciativa; solicita ainda à UE que 
introduza um mecanismo formal e 
independente de reclamação que permita 
que os cidadãos e as partes interessadas a 
nível local tenham um acesso efetivo a 
vias de recurso, bem como um 
instrumento para fazer face aos potenciais 
impactos negativos nos direitos humanos, 
nomeadamente através da aplicação da 
resolução de litígios entre Estados às 
disposições em matéria de comércio e 
desenvolvimento sustentável dos ACL;

Or. en

Alteração 40
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta a UE a combater a 
desflorestação mundial regulamentando o 
comércio e o consumo europeus de 
produtos de base que representam um 
risco para as florestas, como a soja, o óleo 
de palma, o eucalipto, o couro e o cacau, 
com base nos ensinamentos colhidos com 
o Plano de Ação FLEGT, o Regulamento 
relativo à madeira, o Regulamento 
relativo aos minerais provenientes de 
zonas de conflito, a Diretiva relativa à 
divulgação de informações não 
financeiras, a legislação relativa à pesca 
ilegal, não declarada e não 
regulamentada (INN) e outras iniciativas 
da UE que visem regulamentar as cadeias 
de abastecimento;

Or. en

Alteração 41
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Convida a Comissão a recorrer às 
novas disposições do regulamento anti-
dumping relativas às políticas ambiental e 
climática;

Or. en

Alteração 42
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-D. Sublinha que os fatores de 
desflorestação vão para além do sector 
florestal propriamente dito e estão 
relacionados com uma vasta gama de 
questões, como o regime de propriedade 
fundiária, a proteção dos direitos dos 
povos indígenas, as políticas agrícolas, as 
alterações climáticas, a democracia, os 
direitos humanos e a liberdade política; 
recorda que as mulheres indígenas e as 
agricultoras desempenham um papel 
central na proteção dos ecossistemas 
florestais; insta a Comissão a intensificar 
os seus esforços para combater a 
desflorestação de forma holística através 
de um quadro político coerente, ou seja, 
garantindo o reconhecimento efetivo e o 
respeito dos direitos de propriedade 
fundiária das comunidades dependentes 
da floresta, em particular no caso do 
financiamento da UE para o 
desenvolvimento, bem como no processo 
de análise dos APV-FLEGT, e de modo a 
permitir a subsistência na silvicultura das 
comunidades locais, assegurando, ao 
mesmo tempo, a conservação dos 
ecossistemas; considera que a igualdade 
entre homens e mulheres no ensino 
silvícola é um ponto essencial da gestão 
sustentável das florestas, que deve ser 
refletido no plano de ação da UE;

Or. en

Alteração 43
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Relembra que os Princípios 
orientadores das Nações Unidas sobre 
empresas e direitos humanos têm de ser 
respeitados; apoia as negociações em 
curso com vista à criação de um 
instrumento vinculativo das Nações 
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Unidas destinado a regulamentar as 
atividades de empresas transnacionais e 
de outro tipo de empresas no que diz 
respeito aos direitos humanos e salienta a 
importância de que a UE seja envolvida 
de forma proativa neste processo;

Or. en

Alteração 44
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Solicita à UE que estabeleça uma 
ligação mais robusta entre as políticas 
comercial e de desenvolvimento, 
nomeadamente através de uma melhor 
aplicação das regras do SPG+ nos países 
parceiros; convida a Comissão a 
trabalhar com os beneficiários do SPG+ 
sobre os planos de ação de gestão 
florestal, a fim de assegurar a 
concretização efetiva dos seus 
compromissos ambientais;

Or. en

Alteração 45
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Relembra a importância de 
respeitar os Princípios orientadores das 
Nações Unidas sobre empresas e direitos 
humanos; solicita à Comissão que 
participe ativamente nas negociações 
sobre um instrumento vinculativo das 
Nações Unidas destinado a regulamentar 
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as atividades de sociedades transnacionais 
e de outros empresas no que diz respeito 
aos direitos humanos;

Or. en

Alteração 46
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Apela à suspensão do processo do 
Acordo UE-Mercosul até que tenham sido 
incluídas disposições vinculativas e com 
força legal para fazer face às alterações 
climáticas, à desflorestação, à perda de 
biodiversidade e à proteção dos direitos 
das comunidades indígenas.

Or. en


