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Alteração 1
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle

Projeto de parecer
Considerando A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que, em 2019, o 
valor total das trocas de bens agrícolas 
entre a UE e o resto do mundo foi de 325 
mil milhões de EUR, com um excedente 
comercial de 39 mil milhões de EUR1-A;
_________________
1-A https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Extra-
EU_trade_in_agricultural_goods#EU_tra
de_in_agricultural_products:_surplus_of
_.E2.82.AC39_billion

Or. en

Alteração 2
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola Danti, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Insta a Comissão a reforçar os 
aspetos comerciais da Estratégia do Prado 
ao Prato, a fim de garantir a coerência da 
política comercial da UE com os 
requisitos impostos aos produtores da UE 
no que se refere à rastreabilidade, 
bem-estar animal e desenvolvimento 
sustentável; salienta que a política 
comercial da UE tem um papel importante 
a desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis e 
resilientes, em conformidade com o 
Acordo de Paris, o Pacto Ecológico 
Europeu e os Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável (ODS); 
insiste na importância do diálogo 
multilateral para alcançar esses objetivos, 
criando um quadro de governação sólido 
que vise um comércio justo e sustentável e 
garantindo que ninguém fica para trás;

Or. en

Alteração 3
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, 
Herve Juvin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, sem 
colocar em risco a competitividade da 
produção europeia; a política comercial 
da UE deve ser concebida de forma a 
proporcionar os melhores produtos aos 
consumidores, assegurando 
simultaneamente a centralidade dos 
agricultores e produtores; realça que as 
políticas e as trocas comerciais a nível 
nacional nunca devem incentivar práticas 
conducentes a um aumento significativo 
das importações provenientes de países 
terceiros, que poderão aplicar normas 
sociais, ambientais, sanitárias e 
fitossanitárias menos ambiciosas;

Or. en

Alteração 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis a nível 
ambiental, social e económico, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu; considera que a 
política comercial é parte integrante da 
aplicação da Estratégia do Prado ao 
Prato, sendo necessária para proteger a 
qualidade das produções europeias, 
permitindo aos produtores europeus 
competir com a oferta mundial de 
produtos alimentares;

Or. it

Alteração 5
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu; destaca que o 
setor agrícola está ativamente envolvido 
em ação climática e reconhece que as 
sebes, os bosques e os prados são 
totalmente capazes de servir de 
sumidouros de carbono.

Or. en

Alteração 6
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
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N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Salienta que a política comercial da 
UE pode desempenhar um papel 
importante na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu; espera que a 
revisão em curso da política comercial 
considere altamente prioritário que a 
política comercial da UE se baseie nos 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 7
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu; no entanto, é 
necessário que esta transição se realize de 
forma suficientemente gradual;

Or. it

Alteração 8
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 1. Salienta que a política comercial da 
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UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris, a 
emergência climática votada pelo 
Parlamento Europeu e o Pacto Ecológico 
Europeu;

Or. fr

Alteração 9
Roman Haider

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis e que, 
por conseguinte, deve estar também em 
conformidade com os acordos e 
disposições internacionais, tais como o 
Acordo de Paris;

Or. de

Alteração 10
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de 
Paris e o Pacto Ecológico Europeu;
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Or. en

Alteração 11
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial da 
UE tem um papel importante a 
desempenhar na transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu;

1. Salienta que um novo modelo de 
política comercial da UE tem um papel 
importante a desempenhar na transição 
para sistemas agroalimentares mais 
sustentáveis, em conformidade com o 
Acordo de Paris e o Pacto Ecológico 
Europeu;

Or. en

Alteração 12
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa com preocupação que os 
resultados da investigação têm reafirmado 
uma ligação preocupante entre as 
zoonoses, como a COVID-19, e a 
desflorestação, as alterações climáticas e 
a perda de biodiversidade; observa 
também com preocupação que a 
agricultura comercial e orientada para as 
exportações continua a ser um dos 
principais fatores impulsionadores da 
desflorestação a nível mundial; sublinha 
a importância de medidas que garantam 
que a procura respeita os objetivos em 
matéria de sustentabilidade, visto que a 
UE é um importante importador de bens 
associados à desflorestação, como a soja, 
o óleo de palma, os eucaliptos, a 
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borracha, o milho, a carne de bovino, o 
couro e o cacau;

Or. en

Alteração 13
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a importância dos 
sistemas agroalimentares enquanto 
elementos constitutivos do conceito de 
autonomia estratégica aberta, na medida 
em que asseguram a segurança alimentar, 
proporcionam salários dignos aos 
agricultores, empoderam as populações de 
zonas rurais e remotas e contribuem para 
a adaptação e atenuação das alterações 
climáticas, bem como para a preservação 
dos recursos naturais e da biodiversidade; 
recomenda que a política comercial da 
União espelhe ainda mais o conceito de 
autonomia estratégica aberta, 
nomeadamente no que se refere à 
produção de proteínas vegetais;

Or. en

Alteração 14
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que a agricultura e a 
pecuária europeias representam 1 % das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial; solicita à Comissão 
Europeia que promova o reforço da 
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politica comercial, a fim de melhorar a 
cooperação com países terceiros e de os 
incentivar a assumir compromissos 
ambiciosos semelhantes aos estabelecidos 
na Estratégia do Prado ao Prato, para 
contribuir para a luta mundial contra as 
alterações climáticas e manter a 
competitividade da agricultura europeia;

Or. es

Alteração 15
Annie Schreijer-Pierik

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que a Estratégia do Prado 
ao Prato deve respeitar o artigo 2.º, n.º 1, 
alínea b), do Acordo de Paris e, por 
conseguinte, de forma alguma 
comprometer os fluxos comerciais e as 
cadeias de abastecimento vitais para a 
produção e a segurança alimentar 
mundial e europeia;

Or. nl

Alteração 16
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Sergio Berlato

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a necessidade de rever 
totalmente a política comercial da UE, de 
modo a assegurar a coerência com a 
ambição europeia plasmada na Estratégia 
do Prado ao Prato e na Estratégia de 
Biodiversidade da UE; destaca que a 
Estratégia do Prado ao Prato não terá 
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credibilidade a menos que sejam levadas a 
cabo alterações profundas das políticas 
comerciais relacionadas com os produtos 
agrícolas.

Or. en

Alteração 17
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que em resultado do 
recente processo de exame da política 
comercial, a UE disporá, brevemente, de 
uma política comercial renovada, capaz 
de contribuir positivamente para a 
Estratégia do Prado ao Prato;

Or. en

Alteração 18
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Lamenta que a Estratégia não dê 
resposta às eventuais incongruências 
entre os seus objetivos e os acordos 
comerciais atualmente sob negociação 
pela UE; propõe que a Comissão utilize os 
objetivos da sua Estratégia do Prado ao 
Prato como referência no âmbito das suas 
negociações comerciais atuais e futuras, a 
fim de garantir a salvaguarda do 
bem-estar das pessoas e do meio natural;

Or. en



PE680.937v03-00 12/88 AM\1226158PT.docx

PT

Alteração 19
Roman Haider

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais; consequentemente, é de opinião 
de que as regras de produção interna da 
UE no setor agrícola devem ser 
igualmente tidas em conta pelos 
importadores de países terceiros; não deve 
ser permitida a entrada no mercado 
interno da UE de produtos agrícolas que 
não cumpram as normas europeias, em 
particular com vista a assegurar 
condições de concorrência equitativas 
entre produtores de países terceiros e os 
nossos agricultores e produtores 
nacionais;

Or. de

Alteração 20
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola 
Danti, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares e 
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convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

reconhece que a UE tem uma reputação 
internacional bem estabelecida em termos 
de qualidade e normas agroalimentares; 
está convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer – com a ajuda da 
sua política de promoção, que inclui todos 
os produtos agrícolas, mas também 
através da sua política em matéria de 
indicações geográficas – o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base na concorrência leal, no princípio da 
precaução, no respeito pelos direitos 
humanos e pelas normas laborais 
internacionais, na proteção do ambiente e 
no bem-estar dos animais, como forma de 
direcionar as normas internacionais para 
objetivos europeus ambiciosos;

Or. en

Alteração 21
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais e da sustentabilidade económica 
de todos os intervenientes na cadeia de 
abastecimento agroalimentar; a este 
respeito, solicita à Comissão que restrinja 
ou mesmo elimine a importação de 
produtos agroalimentares que não 
cumpram as rigorosas normas exigidas 
pela UE aplicáveis ao setor agroalimentar 
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europeu;

Or. it

Alteração 22
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais; sublinha que uma política de 
promoção da UE que abranja todos os 
produtos agroalimentares pode contribuir 
ativamente para o estabelecimento desse 
padrão de referência para melhorar a 
sustentabilidade da produção e o consumo 
mundial;

Or. es

Alteração 23
Herve Juvin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
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sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais; insiste também em que a União 
Europeia alargue a proteção das 
denominações de origem e das marcas 
territoriais, impondo a menção do país ou 
dos países de origem, especialmente no 
que diz respeito aos produtos alimentares;

Or. fr

Alteração 24
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais, bem como no respeito pelos 
direitos laborais; considera ainda que a 
proteção das normas nesses domínios 
deve ficar consagrada em disposições dos 
acordos comerciais, não devendo ser 
considerada uma barreira técnica ao 
comércio;

Or. en

Alteração 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais; considera, a este respeito, que os 
princípios «uma saúde» e «saúde em 
todas as políticas» também devem formar 
uma parte integrante dos acordos 
comerciais e de investimento promovidos, 
conduzidos e celebrados pela União;

Or. en

Alteração 26
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição de forte protagonista mundial 
para estabelecer o padrão de referência em 
termos de normas para sistemas 
alimentares sustentáveis, com base no 
princípio da precaução, na proteção do 
ambiente e no bem-estar dos animais; 
considera que a cooperação multilateral 
neste domínio poderá contribuir para a 
consecução dos objetivos da Estratégia do 
Prado ao Prato;

Or. en
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Alteração 27
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição de forte protagonista mundial para 
estabelecer o padrão de referência em 
termos de normas para sistemas 
alimentares sustentáveis, com base no 
princípio da precaução, na proteção do 
ambiente e no bem-estar dos animais; insta 
a Comissão a realizar uma minuciosa 
avaliação de impacto ex ante, de modo a 
evitar transferir a pegada ambiental para 
países terceiros;

Or. en

Alteração 28
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, 
defendendo a plena aplicação das regras 
do mercado único, com controlos 
aduaneiros eficazes;

Or. el
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Alteração 29
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para definir o padrão de referência 
em termos de normas para sistemas 
alimentares sustentáveis, com base no 
princípio da precaução, na proteção do 
ambiente, no respeito pelos direitos 
humanos, no combate ao desperdício 
alimentar e no bem-estar dos animais;

Or. it

Alteração 30
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis e uma 
remuneração digna para os agricultores, 
com base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

Or. fr
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Alteração 31
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no respeito dos direitos humanos e 
laborais, no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

Or. en

Alteração 32
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência no que se refere à procura de 
normas negociadas e equivalentes para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

Or. en
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Alteração 33
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Herve Juvin, Jean-Lin 
Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente, no respeito dos 
direitos humanos e no bem-estar dos 
animais;

Or. en

Alteração 34
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, no 
consumo local, na proteção do ambiente e 
no bem-estar dos animais;

Or. fr

Alteração 35
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Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que a UE é o maior 
importador e exportador mundial de 
produtos agroalimentares; está convicto de 
que a UE deve utilizar esta posição para 
estabelecer o padrão de referência em 
termos de normas para sistemas 
alimentares sustentáveis, com base no 
princípio da precaução, na proteção do 
ambiente e no bem-estar dos animais, em 
conformidade com as regras da OMC;

Or. en

Alteração 36
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base no princípio da precaução, na 
proteção do ambiente e no bem-estar dos 
animais;

2. Observa que o mercado interno da 
UE é o maior importador e exportador 
mundial de produtos agroalimentares; está 
convicto de que a UE deve utilizar esta 
posição para estabelecer o padrão de 
referência em termos de normas para 
sistemas alimentares sustentáveis, com 
base na ciência, na proteção do ambiente e 
no bem-estar dos animais;

Or. en

Alteração 37
Annie Schreijer-Pierik

Projeto de parecer
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N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a continuarem a 
prosseguir uma agenda proativa e positiva 
para o comércio de produtos 
agroalimentares, garantindo que todos os 
alimentos e rações importados para a UE 
cumpram plenamente as suas regras e 
normas e ajudando os produtores 
primários nos países em desenvolvimento 
com aumentos frequentes na procura 
resultantes do crescimento populacional e 
da expansão da classe média para atender 
a estes padrões sem demora;

Or. nl

Alteração 38
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a garantir a 
coerência e a flexibilidade a fim de que as 
medidas e os objetivos contemplados na 
Estratégia do Prado ao Prato se articulem 
com as políticas comuns da agricultura e 
da pesca, a política comercial, a 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 
2030, bem como com outras políticas e 
estratégias relacionadas da UE;

Or. es

Alteração 39
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a garantir a 
consistência e a coerência entre as 
medidas previstas na Estratégia do Prado 
ao Prato e as políticas comuns da 
agricultura e das pescas, a política 
comercial, a Estratégia de Biodiversidade 
da UE para 2030 e outras políticas e 
estratégias conexas da UE, em 
conformidade com o princípio «legislar 
melhor»;

Or. en

Alteração 40
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Roman Haider, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Lamenta que a nova iniciativa 
proposta não tenha em consideração o 
impacto da crise de COVID-19 e a 
consequente insegurança alimentar do 
mercado europeu; neste contexto, 
manifesta a sua profunda preocupação 
com o facto de se prever que a crise de 
COVID-19 leve a que uma muito maior 
proporção da população da UE seja 
incapaz de comprar refeições saudáveis e 
nutritivas;

Or. en

Alteração 41
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Realça a importância primordial 
de fomentar o envolvimento multilateral e 
a cooperação internacional de todos os 
operadores alimentares e parceiros 
comerciais da UE, com vista a uma 
efetiva transição justa para um sistema 
alimentar mundial sustentável em termos 
ambientais, sociais e económicos, e que 
permita condições de concorrência 
equitativas;

Or. en

Alteração 42
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Sublinha que a Comissão deve 
basear as suas propostas legislativas em 
avaliações de impacto ex ante 
cientificamente fundamentadas, que 
descrevam os métodos de cálculo dos 
objetivos, bem como as linhas de base e os 
períodos de referência de cada objetivo 
individual, após consulta dos Estados-
Membros; salienta a este respeito que 
devem ser tidos em conta os efeitos 
cumulativos das propostas;

Or. es

Alteração 43
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-B. Salienta que a pandemia de 
COVID-19 evidenciou a necessidade de 
encurtar a cadeia de abastecimento 
alimentar da UE e de torná-la menos 
dependente de importações de países 
terceiros, aumentando, desse modo, a 
resiliência da UE, para satisfazer as 
necessidades dos consumidores e garantir 
a produção de alimentos e a 
disponibilidade de existências;

Or. en

Alteração 44
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Salienta que uma política de 
promoção da UE que inclua todos os 
produtos agrícolas, bem como os vários 
modelos de agricultura, pode contribuir 
ativamente para estabelecer o padrão de 
referência no que se refere à 
sustentabilidade dos produtos agrícolas;

Or. en

Alteração 45
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Sublinha que a produção local é – 
e será sempre – mais sustentável do que 
uma produção alimentar realizada à 
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escala mundial, uma vez que satisfaz as 
necessidades imediatas dos consumidores, 
reduz o desperdício de alimentos e é 
passível de um menor impacto ambiental, 
através da redução das emissões de GEE 
relacionadas com o transporte;

Or. en

Alteração 46
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Realça que é indispensável dar 
corpo ao objetivo da Estratégia do Prado 
ao Prato de fazer da segurança e da 
independência alimentares o elemento 
central da futura política comercial da 
UE e de quaisquer acordos comerciais 
bilaterais.

Or. en

Alteração 47
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve ser uma característica essencial dos 
produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais, de forma 
complementar à reputação mundial de 
tais produtos em termos de segurança e 
sanidade; salienta, a este respeito, que a 
produção de qualidade e as indicações 
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geográficas da UE, conjugadas com uma 
política de promoção ambiciosa a nível da 
UE, devem ser consideradas uma mais-
valia no que se refere ao objetivo de 
fomentar o comércio sustentável;

Or. en

Alteração 48
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais; constata o 
compromisso dos agricultores e criadores 
de gado europeus com a observância dos 
mais elevados padrões de produção a 
nível mundial e reclama também a 
necessidade de lhes ser proporcionado o 
apoio necessário por parte das instituições 
europeias;

Or. es

Alteração 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
valorizando, para o efeito, o papel que o 
conceito de qualidade dos sistemas de 
produção europeus desempenha em 
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relação à sociedade e ao ambiente, 
garantindo aos produtores o justo 
reconhecimento do seu trabalho, 
inclusivamente nos mercados 
estrangeiros, através de uma política ativa 
de promoção por parte da União;

Or. it

Alteração 50
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve gradualmente tornar-se uma 
característica essencial dos produtos 
agroalimentares da UE, estendendo o 
conceito de qualidade aos aspetos sociais, 
ambientais e económicos; a este respeito, 
considera essencial utilizar novas 
tecnologias baseadas em técnicas 
genómicas, que são úteis para selecionar 
variedades mais resistentes e, 
consequentemente, sustentáveis;

Or. it

Alteração 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais; saúda, por 
conseguinte, o objetivo da Estratégia de 
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garantir que a escolha saudável, 
respeitadora do ambiente e sustentável 
seja também a mais económica, 
nomeadamente através da inclusão de 
disposições específicas nos acordos 
comerciais;

Or. en

Alteração 52
Annie Schreijer-Pierik

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais e garantindo 
que o conceito de produção sustentável 
abrange o clima global, a pegada 
ambiental e o consumo de recursos por 
quilograma de produto; 

Or. nl

Alteração 53
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais; insta a 
Comissão a colocar a sustentabilidade 
ambiental, económica e social no cerne da 
Estratégia do Prado ao Prato;
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Or. en

Alteração 54
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade a 
aspetos sociais e ambientais consonantes 
com os objetivos ambientais e com o 
princípio «não prejudicar» consagrado no 
Pacto Ecológico Europeu.

Or. en

Alteração 55
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção 
sustentável deve tornar-se uma 
característica essencial dos produtos 
agroalimentares da UE, estendendo o 
conceito de qualidade aos aspetos sociais e 
ambientais;

3. Entende que a sustentabilidade 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
garantindo a competitividade e um 
rendimento sustentado para os produtores 
da UE e estendendo o conceito de 
qualidade aos aspetos sociais e ambientais;

Or. en

Alteração 56
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Projeto de parecer
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N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais, bem como à 
sustentabilidade dos rendimentos dos 
agricultores:

Or. es

Alteração 57
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, e dos 
acordos comerciais assinados pela UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

Or. fr

Alteração 58
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção 
sustentável, incluindo através da 
eliminação gradual dos pesticidas 
químicos, deve tornar-se uma característica 
essencial dos produtos agroalimentares da 
UE, estendendo o conceito de qualidade 
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aos aspetos sociais e ambientais;

Or. en

Alteração 59
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE;

Or. en

Alteração 60
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção 
sustentável deve tornar-se uma 
característica essencial dos produtos 
agroalimentares da UE, estendendo o 
conceito de qualidade aos aspetos sociais 
e ambientais;

3. Entende que a Comissão deve ter 
em conta o facto de que a sustentabilidade 
não foca apenas questões ambientais, 
devendo antes ser entendida como um 
conceito global que também abrange 
aspetos económicos e sociais;

Or. en

Alteração 61
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve merecer uma maior promoção 
enquanto característica essencial dos 
produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

Or. en

Alteração 62
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
e resiliente deve tornar-se uma 
característica essencial dos produtos 
agroalimentares da UE, estendendo o 
conceito de qualidade aos aspetos sociais e 
ambientais;

Or. en

Alteração 63
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos sociais e ambientais;

3. Entende que a produção sustentável 
deve tornar-se uma característica essencial 
dos produtos agroalimentares da UE, 
estendendo o conceito de qualidade aos 
aspetos ambientais;

Or. en
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Alteração 64
Sara Matthieu, Manuela Ripa

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

Projeto de parecer Alteração

(a) Saúda o empenho a Comissão no 
que toca à promoção de uma eliminação 
gradual generalizada de pesticidas que já 
não se encontrem aprovados na UE, bem 
como o seu empenho em garantir que os 
pesticidas perigosos cuja utilização na UE 
esteja interditada não sejam exportados 
para fora da União; exorta a Comissão a 
apresentar, assim que possível, uma 
proposta legislativa nesse sentido; saúda o 
facto de a Comissão ter anunciado que 
reverá a tolerância de importação para as 
substâncias que satisfazem os critérios de 
exclusão, e insta a Comissão a 
implementar uma política de tolerância 
zero em relação aos resíduos de tais 
substâncias; incentiva a Comissão a 
exigir também a aplicação de normas que 
previnam a contaminação de 
trabalhadores e residentes relacionada 
com a utilização de pesticidas;

Or. en

Alteração 65
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que o principal objetivo 
da Estratégia do Prado ao Prato deve ser 
o de garantir o acesso dos consumidores a 
alimentos saudáveis e nutritivos a preços 
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justos, bem como salários dignos para os 
produtores; a Estratégia deve ainda 
reforçar a posição dos agricultores e 
produtores da UE na cadeia mundial de 
abastecimento alimentar; neste sentido, a 
estratégia deve também estabelecer 
objetivos realistas, alcançáveis e justos, 
proporcionando aos produtores a 
possibilidade e o tempo necessário para se 
adaptarem gradualmente a possíveis 
alterações necessárias ao processo 
produtivo, sem mudanças súbitas e sem 
discriminar setores específicos;

Or. en

Alteração 66
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que a Estratégia do 
Prado ao Prato deve ter em consideração 
que a melhoria dos cuidados de saúde a 
nível rural conduz a uma redução da 
exploração madeireira ilegal e assegura a 
conservação do carbono em florestas 
tropicais; insta a Comissão a realizar uma 
avaliação de impacto sobre a 
acessibilidade dos mercados de carbono a 
intervenções que, seguindo essa lógica, 
visem conjugar programas de saúde a 
nível rural com a conservação florestal, 
bem como a analisar formas de incluir 
disposições sobre essa matéria em 
capítulos relativos ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 67
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez



PE680.937v03-00 36/88 AM\1226158PT.docx

PT

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão a promover o 
acesso a novas tecnologias para o setor 
primário como fator fundamental para 
fomentar a competitividade da agricultura 
da UE nos mercados mundiais e manter 
os elevados padrões de produção;

Or. es

Alteração 68
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Observa que apenas será possível 
atenuar a perda de competitividade e de 
capacidade produtiva causada às 
empresas europeias – a confirmarem-se 
os limiares anunciados e visados pela 
Estratégia do Prado ao Prato – caso os 
restantes grandes intervenientes a nível 
mundial adotem um sistema de regras 
ambientais semelhantes, e recorda à 
Comissão que não existem atualmente 
dados que permitam considerar que tal 
venha a acontecer a uma escala 
satisfatória;

Or. en

Alteração 69
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
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N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Sublinha a importância de 
preservar as especificidades da produção, 
a qualidade e o caráter distintivo do 
modelo produtivo da UE, moldados 
através de práticas históricas e culturais; 
salienta, neste contexto, a necessidade de 
ter em conta o facto de que muitas 
práticas agrícolas integram o património 
cultural nacional e europeu, sendo, além 
disso, fruto de especificidades 
geográficas, regionais e climatéricas; 
recorda que tais práticas devem ser 
valorizadas enquanto parte integrante do 
património europeu e internacional, bem 
como protegidas de interferências 
ideológicas; entende também que 
quaisquer desenvolvimentos futuros 
devem ter em consideração as 
peculiaridades locais de cada 
Estado-Membro e a necessidade de definir 
objetivos proporcionados e calibrados, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade;

Or. en

Alteração 70
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021, mas também 
por meio de uma revisão ambiciosa da sua 
política comercial, que deve contemplar a 
criação de um quadro específico para os 
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produtos agroalimentares, em 
consonância com os objetivos de 
sustentabilidade e de segurança alimentar 
da Estratégia do Prado ao Prato, a saber, 
a inclusão de uma cláusula de não 
regressão em todos os acordos comerciais, 
a melhoria do funcionamento das 
cláusulas de salvaguarda, o fim das 
tolerâncias de importação no que se 
refere aos pesticidas e o desenvolvimento 
de cláusulas «espelho», em conformidade 
com as regras da OMC;

Or. en

Alteração 71
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021; considera que 
a UE deve procurar garantir que a 
Cimeira de 2021 tem em conta os 
contributos das pequenas produtoras de 
alimentos e da agricultura familiar; 
considera também que o Comité da 
Segurança Alimentar Mundial é a mais 
inclusiva plataforma política 
internacional e intergovernamental em 
matéria de segurança alimentar e 
nutrição;

Or. en

Alteração 72
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021; além disso, no 
mesmo contexto, convida as comunidades 
a favorecer a produção local de alimentos 
e a reservar o acesso aos mercados locais 
e aos produtores locais;

Or. fr

Alteração 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021; insta a 
Comissão a promover uma mais estreita 
coordenação entre todas as partes 
interessadas públicas e privadas, 
incluindo as administrações locais, a fim 
de assegurar a consecução desses 
objetivos;

Or. en

Alteração 74
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

4. Solicita à Comissão que garanta a 
consistência e a coerência entre os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato e 
a política comercial comum, e a 
prosseguir tais objetivos através do 
desenvolvimento de alianças verdes em 
todos os fóruns pertinentes, nomeadamente 
a Cimeira da ONU sobre os Sistemas 
Alimentares 2021;

Or. en

Alteração 75
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes, que incluam todas as partes 
interessadas dos setores público e privado, 
em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

Or. en

Alteração 76
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 4. Solicita à Comissão que prossiga os 
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objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes 
bilaterais, regionais e multilaterais, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

Or. it

Alteração 77
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre os 
Sistemas Alimentares 2021;

4. Solicita à Comissão que prossiga, 
de modo realista e pragmático, os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças em 
todos os fóruns pertinentes, nomeadamente 
a Cimeira da ONU sobre os Sistemas 
Alimentares 2021;

Or. en

Alteração 78
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
verdes em todos os fóruns pertinentes, 
nomeadamente a Cimeira da ONU sobre 
os Sistemas Alimentares 2021;

4. Solicita à Comissão que prossiga os 
objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, 
através do desenvolvimento de alianças 
adequadas para alcançar os objetivos 
fixados;

Or. it
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Alteração 79
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que é necessário, 
conforme também evidenciado pela 
pandemia de COVID-19, desenvolver uma 
autonomia estratégica aberta da UE, que 
vise garantir o acesso a mercados 
fundamentais e a bens críticos, bem como 
proteger os ativos económicos; reitera que 
a segurança alimentar deve ser 
reconhecida enquanto aspeto central da 
autonomia estratégica aberta, a fim de 
assegurar o funcionamento dos sistemas 
de abastecimento alimentar no âmbito de 
futuras crises;

Or. en

Alteração 80
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Sublinha que a Comissão deve 
basear as propostas legislativas em 
avaliações de impacto ex ante 
cientificamente fundamentadas que 
descrevam os métodos de cálculo das 
metas e os cenários de base e os períodos 
de referência de cada meta individual, 
após consulta dos Estados-Membros, 
devendo ser tidos em conta os efeitos 
cumulativos de tais propostas;

Or. en
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Alteração 81
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita à Comissão que promova o 
reforço dos mecanismos de controlo, tanto 
na origem como na fronteira, no comércio 
com países terceiros, a fim de 
salvaguardar a saúde animal e a 
fitossanidade da agricultura europeia e 
evitar a introdução na UE de pragas e 
doenças provenientes do exterior;

Or. es

Alteração 82
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a Comissão Europeia a pôr 
em prática uma estratégia comercial e 
agrícola clara destinada a reduzir a 
dependência da indústria europeia da 
carne bovina em relação à produção de 
soja transgénica proveniente da América 
do Sul;

Or. fr

Alteração 83
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração
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4-B. À luz dos objetivos ambiciosos da 
Estratégia do Prado ao Prato, insta a 
Comissão Europeia a rever os princípios 
fundamentais do acordo do Mercosul no 
que respeita a agricultura e a proteção 
ambiental; destaca o caráter pouco 
equilibrado dos capítulos relativos à 
agricultura e à sustentabilidade e salienta 
que as medidas de salvaguarda não 
chegam para evitar distorções do mercado 
ou a degradação ambiental.

Or. en

Alteração 84
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Salienta a importância da 
transparência da cadeia de abastecimento 
alimentar, bem como da rastreabilidade 
de todos os processos de produção e 
distribuição; assinala que as ferramentas 
digitais inovadoras e a rotulagem 
obrigatória relativa à origem de produtos 
alimentares são suscetíveis de aumentar 
substancialmente a transparência e a 
rastreabilidade, reforçando assim a 
confiança dos consumidores;

Or. en

Alteração 85
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração
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5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Saúda a ambição da Estratégia do 
Prado ao Prato no sentido de garantir a 
inclusão, em todos os acordos comerciais 
bilaterais da UE, de capítulos em matéria 
de desenvolvimento sustentável em 
relação aos quais seja plenamente 
possível a aplicação de sanções por 
incumprimento; sublinha a importância de 
reforçar a possibilidade de aplicar 
sanções por incumprimento dos capítulos 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável incluídos nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade e o bem-estar-animal, 
melhorar as normas laborais, favorecer 
uma produção agroalimentar mais 
sustentável e parar a desflorestação 
mundial atribuível à UE; assinala que o 
efetivo cumprimento dos capítulos 
relativos ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável poderia ser 
significativamente melhorado através de 
vários métodos de execução, incluindo, 
como último recurso, um mecanismo 
assente em sanções; apela a que os 
capítulos relativos ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável incluam 
roteiros dotados de etapas e sujeitos a 
avaliações ex ante de impacto na 
sustentabilidade, e insta a que a redução 
das barreiras (não) pautais fique 
subordinada aos resultados destas; espera 
que o Responsável pelo Comércio 
desempenhe integralmente o seu papel no 
que toca ao reforço do cumprimento dos 
capítulos relativos ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável, 
nomeadamente ao garantir o devido 
acompanhamento das queixas da 
sociedade relacionadas com os direitos 
humanos e com preocupações ambientais 
e em matéria de bem-estar dos animais; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;
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Or. en

Alteração 86
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de, com o 
apoio do Responsável pelo Comércio, 
incluir capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE, 
como forma de garantir a coerência da 
política comercial da UE com as mais 
elevadas ambições regulamentares 
estabelecidas na Estratégia do Prado ao 
Prato, na Estratégia para a 
Biodiversidade da UE, na PAC e noutras 
políticas relacionadas com os alimentos; 
sugere que, a fim de garantir condições de 
concorrência equitativas para os 
produtores e de realizar progressos a nível 
mundial no que se refere a práticas 
sustentáveis, os capítulos relativos ao 
comércio e ao desenvolvimento 
sustentável integrem também o respeito de 
normas de produção equivalentes, 
nomeadamente em termos de bem-estar 
animal, alimentos para animais, 
transporte de animais, rastreabilidade, 
desperdício de alimentos, resistência 
antimicrobiana e utilização de produtos 
fitossanitários; apela a que todas as fases 
da transformação de produtos importados 
contem com o envolvimento de 
organismos terceiros de auditoria e 
certificação, devendo essa certificação ser 
vinculativa para os importadores e 
baseada num quadro de referência da UE 
assente nos objetivos da Estratégia do 
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Prado ao Prato; insta a que se apoiem os 
países em desenvolvimento para que 
promovam a segurança alimentar e o 
alinhamento com as normas europeias em 
matéria de sustentabilidade;

Or. en

Alteração 87
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial; insta a que se 
apoiem os países em desenvolvimento para 
que promovam a segurança alimentar e o 
alinhamento com as normas europeias em 
matéria de produção sustentável e respeito 
pelos direitos humanos; manifesta, nesse 
contexto, a sua profunda preocupação 
com o facto de, conforme sugerido pelo 
relatório publicado pelo Departamento da 
Agricultura dos Estados Unidos da 
América, a Estratégia do Prado ao Prato 
poder vir a gerar uma maior insegurança 
alimentar à escala mundial, ao reduzir as 
produções europeia e mundial; salienta 
que já ficou demonstrado que, por si só, a 
produção biológica é incapaz de suprir as 
necessidades da população mundial e de 
fornecer as quantidades de alimentos 
necessárias para a alimentar.

Or. en
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Alteração 88
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade; exige, em consonância 
com os objetivos mencionados neste 
parecer, que qualquer novo acordo de 
livre comércio não tenha impacto 
negativo sobre a biodiversidade, não 
incentive indiretamente o uso da 
monocultura, não permita o dumping 
agrícola devido à falta de reciprocidade de 
normas sobre produtos importados para a 
Europa;

Or. fr

Alteração 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
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agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade; considera que, em 
conjunto com o Sistema de Preferências 
Generalizadas (SPG), os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável 
são, atualmente, as melhores ferramentas 
para garantir o cumprimento das normas 
ambientais, laborais e de direitos 
humanos por parte dos países terceiros 
com os quais a União assinou acordos 
comerciais, que impactam o setor 
agroalimentar de tais países;

Or. en

Alteração 90
Roman Haider

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial também atribuível 
à UE; por conseguinte, considera que o 
cumprimento das normas da UE na 
produção de produtos agrícolas deve ser 
uma «condição sine qua non» em 
qualquer acordo comercial a ser 
celebrado no futuro; insta a que se apoiem 
os países em desenvolvimento para que 
promovam a segurança alimentar e o 
alinhamento com as normas europeias em 
matéria de sustentabilidade;
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Or. de

Alteração 91
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, incluindo mecanismos de 
resolução de litígios baseados em sanções, 
para promover a biodiversidade, favorecer 
uma produção agroalimentar mais 
sustentável, parar a desflorestação mundial 
atribuível à UE e reforçar as normas 
laborais, em conformidade com as oito 
convenções fundamentais da OIT; insta a 
que se apoiem sobretudo os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e prestem assistência 
no que se refere ao alinhamento com as 
normas europeias em matéria de sistemas 
agroalimentares sustentáveis;

Or. en

Alteração 92
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos ambiciosos e vinculativos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável 
que prevejam sanções por incumprimento 
nos acordos comerciais, para promover a 
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biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade e respeito pelos direitos 
humanos; sublinha a importância de 
recorrer a um sistema de sanções eficaz 
para os casos de incumprimento dessas 
normas;

Or. it

Alteração 93
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável, parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE e 
dar uma resposta eficaz às distorções do 
mercado, para que o setor agroalimentar 
não seja afetado por uma desvantagem 
competitiva; insta a que se apoiem os 
países em desenvolvimento para que 
promovam a segurança alimentar e o 
alinhamento com as normas europeias em 
matéria de sustentabilidade;

Or. en

Alteração 94
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade; insta a que seja encetado 
um diálogo construtivo com os governos e 
partes interessadas de todo o mundo;

Or. en

Alteração 95
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento numa tentativa de 
promover a segurança alimentar, alcançar 
o alinhamento com as normas europeias 
em matéria de sustentabilidade e incentivar 
o empreendedorismo;

Or. el
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Alteração 96
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade e favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável; insta a que 
se apoiem os países em desenvolvimento 
para que promovam a segurança alimentar 
e o alinhamento com as normas europeias 
em matéria de sustentabilidade;

Or. it

Alteração 97
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a Comissão a prestar apoio aos 
países em desenvolvimento para que 
promovam a segurança alimentar e o 
alinhamento com as normas europeias em 
matéria de sustentabilidade;
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Or. en

Alteração 98
Annie Schreijer-Pierik

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover uma 
abordagem global do clima e a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial; insta a que se 
apoiem os países em desenvolvimento para 
que promovam a segurança alimentar e o 
alinhamento com as normas europeias em 
matéria de sustentabilidade;

Or. nl

Alteração 99
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial; insta a que se 
apoiem os países em desenvolvimento para 
que promovam a segurança alimentar e o 
alinhamento com as normas europeias em 
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as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

matéria de sustentabilidade;

Or. en

Alteração 100
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial atribuível à UE; 
insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a 
segurança alimentar e o alinhamento com 
as normas europeias em matéria de 
sustentabilidade;

5. Sublinha a importância de incluir 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que prevejam 
sanções por incumprimento nos acordos 
comerciais, para promover a 
biodiversidade, favorecer uma produção 
agroalimentar mais sustentável e parar a 
desflorestação mundial; insta a que se 
apoiem os países em desenvolvimento para 
que promovam a segurança alimentar e o 
alinhamento com os requisitos da UE 
aplicáveis aos alimentos importados;

Or. en

Alteração 101
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 5 – alínea a) (nova)

Projeto de parecer Alteração

(a) Observa que os capítulos relativos 
ao comércio e ao desenvolvimento 
sustentável não abordam os possíveis 
impactos negativos dos acordos 
comerciais em termos de alteração do uso 
do solo, desflorestação ou alterações 
climáticas; considera que deve ser 
assegurada a aplicação abrangente, no 
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que se refere a todos os capítulos dos 
acordos comerciais, das normas europeias 
e internacionais relacionadas com aspetos 
ambientais, sociais, de segurança e de 
bem-estar dos animais, para evitar que 
outras disposições comerciais 
comprometam tais normas;

Or. en

Alteração 102
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que as normas de 
produção europeias devem ser respeitadas 
no comércio e na importação de produtos 
agroalimentares provenientes de países 
terceiros. Os produtos agroalimentares 
que não cumpram as principais normas 
da União em matéria de proteção do 
ambiente, saúde e bem-estar dos animais 
não devem ser admitidos no mercado 
interno;
considera necessário que a Comissão 
estabeleça regras claras e comuns em 
matéria conformidade aplicáveis aos 
importadores e, em caso de 
incumprimento, preveja direitos de 
importação;

Or. it

Alteração 103
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-A. Está convicto de que, para 
alcançar os ODS, promover a boa 
governação e reforçar a rastreabilidade e 
a responsabilização no que respeita as 
cadeias de abastecimento mundiais, é 
necessária legislação que imponha, a 
nível da UE, um dever de diligência 
horizontal aplicável, na cadeia de 
abastecimento, às empresas da UE e 
estrangeiras que operem no mercado 
único;

Or. en

Alteração 104
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta a inexistência de uma 
avaliação de impacto adequada da 
Estratégia do Prado ao Prato, e recorda 
que as propostas legislativas apenas 
devem ser apresentadas na sequência de 
uma avaliação dos efeitos globais das 
estratégias de uma perspetiva ambiental, 
social e económica;

Or. en

Alteração 105
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Realça que, no que se refere ao 
comércio com países terceiros e às 
importações provenientes destes, têm de 
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ser respeitadas as normas de produção 
europeias. Com vista à manutenção de 
condições de concorrência equitativa, não 
deve ser autorizada a entrada, nos 
mercados da UE, de alimentos importados 
que não cumpram as normas ambientais 
pertinentes da UE;

Or. en

Alteração 106
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta a importância da 
rastreabilidade de todo o processo de 
produção tendo em vista informar de 
forma pormenorizada os consumidores 
sobre a origem do produto agrícola em 
causa por meio de um sistema eficaz de 
rotulagem da sustentabilidade e da 
utilização dos novos sistemas de 
digitalização, incluindo o recurso a 
ferramentas como a cadeia de blocos para 
a certificação da rastreabilidade;
para o efeito, considera essencial que a 
Comissão assegure controlos aduaneiros 
uniformes dos produtos alimentares em 
todos os pontos de entrada no território da 
União;

Or. it

Alteração 107
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-B. Solicita um reforço da 
rastreabilidade dos ingredientes e dos 
produtos ao longo de toda a cadeia 
alimentar, pois tal ajudaria a combater a 
fraude e a evitar que produtos 
contaminados cheguem aos 
consumidores; apela a que seja dada 
maior atenção aos controlos de bens 
importados de países terceiros, bem como 
ao respetivo cumprimento das normas da 
UE em matéria de segurança dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para 
animais;

Or. en

Alteração 108
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta que o acesso a tecnologias 
novas e inovadoras é um fator 
fundamental para preservar a 
competitividade da agricultura europeia 
no mercado mundial, bem como para 
assegurar a segurança alimentar a nível 
mundial;

Or. en

Alteração 109
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Toma nota da ambição da 
Estratégia do Prado ao Prato, no sentido 
de garantir que os produtos importados 
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continuem a cumprir a regulamentação e 
as normas da UE pertinentes; observa 
que, atualmente, as regras da UE não se 
aplicam a todos os bens importados; insta 
a Comissão a reforçar esse nível de 
ambição, garantindo que os produtos 
importados para a UE cumprem 
integralmente a regulamentação e as 
normas da UE pertinentes, sobretudo em 
matéria de bem-estar animal, utilização 
de pesticidas e luta contra a resistência 
antimicrobiana; salienta a importância de 
prestar ajuda ao desenvolvimento e de 
ajudar os produtores primários de países 
em desenvolvimento a cumprirem tais 
normas ao exportarem para a Europa; 
apela à definição de um método de 
monitorização que garanta a 
conformidade;

Or. en

Alteração 110
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Frisa a importância de ser 
prestada um apoio eficaz aos pequenos 
agricultores, a fim de assegurar o pleno 
cumprimento das normas de 
sustentabilidade, tendo em conta o 
possível impacto destas regras nas perdas 
e desperdício alimentares, e para facilitar 
o seu acesso aos mercados estrangeiros;

Or. it

Alteração 111
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
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N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Recorda o pedido que endereçou à 
Comissão no que se refere a um quadro 
jurídico da UE para pôr termo a e inverter 
a desflorestação atribuível à UE, e, em 
especial, o seu apelo ao desenvolvimento 
de legislação robusta relativa a produtos 
que acarretam riscos para as florestas, 
como a soja, o óleo de palma, a borracha, 
o milho, a carne de bovino, o couro e o 
cacau; solicita que a Estratégia do Prado 
ao Prato garanta que todos os produtos 
colocados no mercado da UE não 
implicam qualquer desflorestação ou 
violações dos direitos humanos; reitera 
que a Comissão não deve negociar 
qualquer acordo comercial do qual resulte 
desflorestação; salienta a importância da 
UE no que se ao apoio a políticas que 
promovam uma gestão das florestas de 
base comunitária, bem como o acesso 
equitativo dos proprietários de pequenos 
terrenos florestais aos mercados locais, 
regionais e globais;

Or. en

Alteração 112
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Sublinha ainda a importância do 
setor agroalimentar e das indicações 
geográficas (IG) nos acordos comerciais 
que exigem um processo de reforma 
necessário à luz dos critérios de 
sustentabilidade estabelecidos na 
Estratégia do Prado ao Prato, mas que 
devem, simultaneamente, ser protegidos e 
apoiados nos mercados estrangeiros;
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Or. it

Alteração 113
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Solicita à Comissão que inclua, 
nos acordos comerciais, em vigor e em 
fase de negociação, o capítulo sobre a 
sustentabilidade dos sistemas alimentares, 
a fim de participar e estabelecer um 
sistema alimentar resiliente e sustentável 
com todos os seus parceiros comerciais;

Or. it

Alteração 114
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Na ausência de uma convergência 
mundial das normas, salienta o risco de se 
pôr o setor agroalimentar da UE numa 
posição de desvantagem competitiva, de 
comprometer a resiliência económica e 
social dos produtores da UE, bem como a 
sua capacidade em termos de desempenho 
ambiental e ação climática, de aumentar 
as importações para o mercado único de 
produtos agroalimentares que se desviam 
substancialmente das normas e condições 
de produção da UE, de importar produtos 
agroalimentares baratos, que acarretam 
frequentemente custos sociais e 
ambientais em países terceiros, e de se 
conduzir a um aumento dos custos para os 
consumidores; solicita à Comissão que 
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apresente, assim que possível, uma 
avaliação de impacto exaustiva e ex ante 
das metas consideradas na Estratégia, em 
consulta com todos os intervenientes na 
cadeia agroalimentar, as autoridades 
públicas de todos os níveis de governação, 
os parceiros sociais, as ONG, a sociedade 
civil, os intervenientes privados e 
quaisquer outras partes interessadas 
envolvidas, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas, 
incluindo as normas de produção;

Or. en

Alteração 115
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle, Herve Juvin

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que realize e apresente imediatamente uma 
avaliação de impacto exaustiva e neutra 
das metas consideradas na Estratégia, bem 
como medidas proporcionadas para manter 
a competitividade do setor agroalimentar 
da UE e garantir a reciprocidade das 
normas; recorda que os ACL devem 
basear-se numa abordagem coordenada, 
que fomente uma maior coerência entre o 
comércio, o domínio aduaneiro e a 
fiscalização do mercado; exorta também a 
Comissão a, no âmbito dos ACL, definir 
uma agenda mais ambiciosa no que se 
refere à fraude e à adulteração no setor 
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alimentar;

Or. en

Alteração 116
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas; 
considera que a Estratégia do Prado ao 
Prato deve adotar uma abordagem 
abrangente da cadeia agroalimentar, 
baseada numa avaliação de impacto 
independente e sólida em termos 
científicos e que evite alterações súbitas, 
que apenas enfraqueceriam setores 
inteiros das economias nacionais;

Or. en

Alteração 117
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
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desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas 
através de controlos fronteiriços 
reforçados, bem como através do 
desenvolvimento de meios de controlo 
efetivo das normas e condições de 
produção nas zonas beneficiárias de 
acordos de livre comércio;;

Or. fr

Alteração 118
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Salienta que, dado que as normas 
ambientais aplicadas pelos agricultores 
europeus são das mais rigorosas a nível 
mundial, existe o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente, antes de procurar alcançar 
as metas consideradas na Estratégia, 
avaliações de impacto objetivas e 
exaustivas, levadas a cabo em cooperação, 
consulta e colaboração com os 
Estados-Membros, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

Or. en
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Alteração 119
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas; 
exorta a Comissão a ajudar os países 
terceiros com os quais a União celebrou 
acordos comerciais a promoverem a 
diversidade do mercado e a combaterem a 
respetiva concentração no setor 
agroalimentar;

Or. en

Alteração 120
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
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exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

exaustiva e cumulativa das metas 
consideradas na Estratégia, bem como 
medidas proporcionadas, um calendário 
adequado para efeitos de adaptação e 
mecanismos de compensação para manter 
a competitividade do setor agroalimentar 
da UE, garantindo, em especial, a 
reciprocidade das normas no que se refere 
a todos os produtos agroalimentares e 
florestais importados para a UE;

Or. en

Alteração 121
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à 
Comissão que apresente uma avaliação de 
impacto exaustiva das metas consideradas 
na Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das 
normas;

6. Toma nota do possível risco de se 
pôr o setor agroalimentar da UE numa 
posição de desvantagem competitiva, na 
ausência de uma convergência mundial das 
normas; recorda que as avaliações de 
impacto são uma parte integrante do 
processo normativo da UE e que os efeitos 
económicos são tidos em consideração;

Or. en

Alteração 122
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração
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6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das 
normas;

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma minuciosa avaliação de 
impacto ex ante e avaliações 
complementares regulares das metas 
consideradas na Estratégia, para que a 
Estratégia do Prado ao Prato não 
prejudique a competitividade dos 
agricultores da UE nos mercados 
mundiais, nem resulte num efeito de 
exclusão dos produtos agroalimentares da 
UE devido a importações de produtos 
mais baratos para o mercado interno da 
União;

Or. en

Alteração 123
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, de 
se conduzir a um aumento dos custos para 
os consumidores e de se pôr em causa o 
modelo de produção de dez milhões de 
explorações agrícolas europeias; solicita à 
Comissão que apresente uma avaliação de 
impacto exaustiva das metas consideradas 
na Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

Or. es
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Alteração 124
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que, apoiando-se numa abordagem de 
base científica, apresente uma avaliação de 
impacto exaustiva e global das metas 
consideradas na Estratégia e de cada 
proposta legislativa, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

Or. en

Alteração 125
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Considera que importa estudar em 
maior detalhe a ausência de uma 
convergência mundial das normas e o 
impacto que esta poderá ter na 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e nos custos para os consumidores; 
solicita à Comissão que apresente uma 
avaliação de impacto exaustiva, que 
poderia examinar as metas consideradas 
na Estratégia, avaliar possíveis medidas 
proporcionadas capazes de manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e analisar formas de harmonizar as 
normas com os países terceiros;
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Or. en

Alteração 126
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas, 
condições equitativas e a eficácia dos 
controlos;

Or. it

Alteração 127
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta o risco de se pôr o setor 
agroalimentar da UE numa posição de 
desvantagem competitiva, na ausência de 
uma convergência mundial das normas, e 
de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 

6. Salienta a existência de se pôr o 
setor agroalimentar da UE numa posição 
de desvantagem competitiva, na ausência 
de uma convergência mundial das normas, 
e de se conduzir a um aumento dos custos 
para os consumidores; solicita à Comissão 
que apresente uma avaliação de impacto 
exaustiva das metas consideradas na 
Estratégia, bem como medidas 
proporcionadas para manter a 
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competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

competitividade do setor agroalimentar da 
UE e garantir a reciprocidade das normas;

Or. fr

Alteração 128
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda que os acordos 
comerciais devem garantir que as partes 
envolvidas participam ativamente na 
promoção dos princípios do 
desenvolvimento sustentável; salienta que 
importa assegurar também que as normas 
internacionais estejam em consonância 
com as ambições da UE em matéria de 
ambiente e clima; observa, além disso, 
que, para garantir a transição mundial 
para sistemas alimentares sustentáveis, 
esses acordos devem contemplar o caráter 
vinculativo do cumprimento do Acordo de 
Paris sobre as alterações climáticas;

Or. es

Alteração 129
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Observa que a Estratégia do Prado 
ao Prato comportará vários 
constrangimentos para os produtores, que 
convém contrabalançar através da 
disponibilização de ferramentas 
alternativas; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar as atividades de 
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investigação, desenvolvimento e inovação 
relacionadas com o setor agroalimentar, a 
fim de assegurar soluções realistas, 
adequadas e de base científica, capazes de 
proporcionar as ferramentas necessárias 
(como as novas técnicas de seleção 
vegetal) e de conduzir a novas práticas, a 
fim de alcançar uma produção agrícola 
mais sustentável;

Or. en

Alteração 130
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a Comissão a realizar uma 
avaliação de impacto da eventual adoção 
de legislação europeia relativa a um 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras para os setores 
abrangidos pelo RCLE e para alimentos 
importados para a União a partir de 
países terceiros com normas menos 
rígidas no que se refere às emissões de 
GEE no setor agrícola, com políticas 
menos rigorosas em matéria de 
desflorestação ou cujos alimentos – 
incluindo produtos como a carne, os 
produtos lácteos e os alimentos para 
animais – tenham uma pegada de 
carbono mais elevada por quilo;

Or. en

Alteração 131
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-A. Chama a atenção para a crescente 
divergência a nível tecnológico entre a 
União Europeia e os seus principais 
concorrentes comerciais em domínios 
como a biotecnologia, a edição genética e 
as New Breeding Techniques (NBT) 
(novas técnicas de cultivo seletivo), como 
consequência das restrições 
regulamentares aplicadas na União; 
solicita à Comissão que assegure 
condições de concorrência no domínio 
tecnológico que permitam às empresas 
europeias competir em pé de igualdade 
nos mercados internacionais.

Or. es

Alteração 132
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que num mundo agrícola 
sujeito às alterações climáticas, ao 
aumento da volatilidade dos preços, à 
rutura das cadeias produtivas 
globalizadas, ao aumento de potenciais 
pandemias, a União Europeia deve 
ponderar uma maior segurança da sua 
soberania alimentar com base, 
nomeadamente, no maior consumo local 
possível e na constituição de reservas 
estratégicas;

Or. fr

Alteração 133
Annie Schreijer-Pierik

Projeto de parecer
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N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Observa com grande preocupação, 
a esse respeito, os resultados da recente 
avaliação científica dos efeitos 
cumulativos da Estratégia do Prado ao 
Prato e da Estratégia de Biodiversidade 
pelo Serviço de Investigação Económica 
do Departamento da Agricultura dos 
Estados Unidos1-A;
_________________
1-A Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano, e 
Sara G. Scott. Novembro de 2020. 
«Economic and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies» 
(Impactos económicos e a nível da 
segurança alimentar decorrentes da 
redução dos fatores de produção agrícolas 
em conformidade com a Estratégia do 
Prado ao Prato e com a Estratégia de 
Biodiversidade, ao abrigo do Pacto 
Ecológico da União Europeia), EB-30, 
Departamento da Agricultura dos Estados 
Unidos, Serviço de Investigação 
Económica.

Or. nl

Alteração 134
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a Comissão a reforçar os 
controlos aduaneiros para evitar fraudes 
alimentares, melhorar a proteção dos 
DPI, incluindo das indicações 



AM\1226158PT.docx 75/88 PE680.937v03-00

PT

geográficas, e evitar a possível entrada na 
UE de pragas vegetais ou animais, 
garantindo assim o nível mais elevado 
possível de proteção sanitária e 
fitossanitária;

Or. en

Alteração 135
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a um reforço dos controlos 
fronteiriços nos portos europeus, a fim de 
evitar novas pragas e doenças animais e 
vegetais; salienta que é necessário um 
melhor controlo e responsabilização no 
que se refere aos direitos aduaneiros e 
taxas de importação aplicáveis a produtos 
agrícolas marroquinos.

Or. en

Alteração 136
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que a elevada quantidade 
de barreiras não pautais, as divergências 
no nível e na qualidade dos controlos e as 
diferenças nos procedimentos aduaneiros 
e nas políticas de sanções nos pontos de 
entrada na união aduaneira resultam 
frequentemente na distorção dos fluxos 
comerciais;

Or. en
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Alteração 137
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Solicita à Comissão que 
desenvolva a Estratégia tendo em conta 
que cada setor possui métodos de 
produção diferentes, que divergem quanto 
à sustentabilidade; insta a Comissão a 
destacar que os regimes alimentares 
equilibrados devem incluir todos os 
alimentos;

Or. en

Alteração 138
Herve Juvin

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Propõe que se dê início a um 
processo protecionista com efeitos 
imediatos face às desvantagens 
competitivas sofridas pela União 
Europeia, ao invés de apelar, 
ineficazmente, à normalização a nível 
global;

Or. fr

Alteração 139
Annie Schreijer-Pierik

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-B. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a realizarem uma 
avaliação de impacto ex ante científica 
específica e independente dos riscos para 
os fluxos comerciais internacionais e 
europeus, as emissões (climáticas), a 
biodiversidade, os níveis de produção, os 
preços dos alimentos, a viabilidade rural e 
a segurança alimentar e de abastecimento 
regional causados pelos efeitos de uma 
possível deslocalização e transferência da 
produção agrícola para países terceiros (e 
para outras regiões e Estados-Membros 
da União), em resultado da aplicação das 
medidas e dos objetivos da presente 
estratégia;

Or. nl

Alteração 140
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta a importância de 
assegurar o acesso a inovações 
tecnológicas e científicas, incluindo a 
biotecnologias sustentáveis capazes de 
impulsionar a diversidade dos recursos 
genéticos e dos sistemas de produção de 
alimentos, prestando uma atenção 
especial às raças e variedades locais; 
salienta que a criação de relações fortes 
com os parceiros comerciais no que se 
refere à investigação e desenvolvimento 
dessas inovações pode ser determinante 
para fomentar uma produção 
agroalimentar mais sustentável, 
salvaguardando, paralelamente, a 
produtividade agrícola;



PE680.937v03-00 78/88 AM\1226158PT.docx

PT

Or. en

Alteração 141
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Recorda que a agricultura e a 
pesca são setores cruciais para o 
desenvolvimento de atividades económicas 
sustentáveis nas regiões ultraperiféricas, e 
destaca o contributo dado por estes 
setores e o valor acrescentado que 
representam, na medida que contribuem 
para garantir a segurança alimentar e 
respondem à procura da população com 
produtos de qualidade; salienta a 
necessidade de refletir a realidade dessas 
regiões na visão estratégica a longo prazo 
da Estratégia do Prado ao Prato;

Or. es

Alteração 142
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta a Comissão a desenvolver 
um sistema de rotulagem obrigatória 
relativa à origem aplicável na UE, a fim 
de aumentar a transparência e reforçar a 
sensibilização dos consumidores; salienta 
que deve existir um sistema eficaz e 
partilhado por toda a cadeia 
agroalimentar, de modo a garantir que a 
aplicação a nível europeu se faz em 
condições equitativas; sublinha que deve 
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ser consagrada especial atenção às novas 
ferramentas tecnológicas e de inovação 
digital capazes de contribuir para a 
rastreabilidade ao longo da cadeia de 
abastecimento;

Or. en

Alteração 143
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Deseja que o responsável pela 
aplicação da legislação em matéria 
comercial, recentemente nomeado pela 
Comissão Europeia, elabore a lista de 
violações dos acordos comerciais 
celebrados pelos nossos parceiros no setor 
agrícola, para que a Comissão Europeia 
tome as sanções necessárias para permitir 
a correta aplicação dos referidos acordos, 
a reciprocidade das normas, a proteção 
dos nossos agricultores e a saúde dos 
consumidores europeus;

Or. fr

Alteração 144
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Sublinha que a adoção de uma 
abordagem coordenada e harmonizada 
em relação às práticas de concorrência 
desleais e à necessidade de normas 
alimentares equivalentes, tendo em devida 
conta o princípio da precaução, é 
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fundamental para garantir um 
abastecimento ininterrupto de géneros 
alimentícios em todos os 
Estados-Membros, bem como controlos de 
segurança e aduaneiros eficazes e 
eficientes;

Or. en

Alteração 145
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Insiste em que a Comissão garanta 
que todos os controlos aduaneiros 
realizados na UE se regem pelos mesmos 
padrões, através de um mecanismo de 
controlo aduaneiro unificado direto, em 
coordenação com os Estados-Membros e 
cumprindo integralmente o princípio da 
subsidiariedade, respeitando, desse modo, 
controlos de segurança de elevado nível, 
capazes de detetar e evitar riscos 
sanitários, fitossanitários e biológicos 
inerentes a importações provenientes de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 146
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Exige um controlo alfandegário 
reforçado e uma rastreabilidade mais 
rigorosa para os produtos da agricultura 
biológica fora da União Europeia;
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Or. fr

Alteração 147
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Insta a que os condicionalismos 
agronómicos e comerciais das regiões 
ultraperiféricas a que se refere o artigo 
349.º do TFUE sejam sistematicamente 
tidos em conta ao executar a Estratégia do 
Prado ao Prato e em propostas legislativas 
posteriores, para permitir que tais regiões 
compitam em condições de igualdade e 
para garantir a disponibilidade de 
soluções viáveis que sirvam de alternativa 
aos setores agroalimentares das mesmas, 
em caso de restrições aos seus meios de 
produção ou fluxos comerciais;

Or. en

Alteração 148
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com a nova iniciativa 
sobre o clima e o comércio proposta na 
OMC e insta a Comissão a continuar a 
desenvolver uma política comercial 
sustentável compatível com a OMC que 
seja ambiciosa.

7. Congratula-se com a nova iniciativa 
sobre o ambiente e o comércio proposta na 
OMC; insta a Comissão a valer-se deste 
quadro para sensibilizar para a 
importância do desenvolvimento de 
sistemas agroalimentares sustentáveis e 
abrangentes, baseados em normas 
comuns e ambiciosas, nomeadamente 
normas de produção; insta a Comissão a 
continuar a desenvolver uma política 
comercial sustentável compatível com a 
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OMC que seja ambiciosa, e apela a uma 
maior aposta na diplomacia 
agroalimentar – para que os produtos 
agroalimentares deixem de ser a variável 
ajustável ou as vítimas colaterais dos 
conflitos comerciais –, o que facilitaria a 
tarefa de evitar situações como a que se 
verificou entre a Airbus e a Boeing.

Or. en

Alteração 149
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com a nova iniciativa 
sobre o clima e o comércio proposta na 
OMC e insta a Comissão a continuar a 
desenvolver uma política comercial 
sustentável compatível com a OMC que 
seja ambiciosa.

7. Congratula-se com a nova iniciativa 
sobre o clima e o comércio proposta na 
OMC e insta a Comissão a continuar a 
desenvolver uma política comercial 
sustentável compatível com a OMC que 
seja ambiciosa. considera que algumas 
das atuais regras da OMC constituem um 
obstáculo à promoção da transição 
ecológica; sublinha que a concorrência 
desleal de países terceiros com normas 
ambientais e sociais menos exigentes 
representa um importante entrave à 
aceitação de novas medidas ecológicas 
por parte dos agricultores; insta a 
Comissão a envolver-se proativamente na 
reforma das regras da OMC, com vista a 
garantir a coerência da política comercial 
com os ODS;

Or. en

Alteração 150
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com a nova iniciativa 
sobre o clima e o comércio proposta na 
OMC e insta a Comissão a continuar a 
desenvolver uma política comercial 
sustentável compatível com a OMC que 
seja ambiciosa.

7. Congratula-se com a nova iniciativa 
sobre o clima e o comércio proposta na 
OMC e insta a Comissão a continuar a 
desenvolver uma política comercial 
sustentável compatível com a OMC que 
seja ambiciosa; espera que a União 
Europeia tome a iniciativa de prosseguir 
as negociações na OMC relativas às 
reservas de segurança alimentar;

Or. fr

Alteração 151
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apoia a cooperação internacional 
em matéria de investigação e inovação 
alimentar em domínios importantes como 
a atenuação das alterações climáticas e a 
adaptação às mesmas, a agroecologia, a 
sustentabilidade da gestão da paisagem e 
da governação fundiária, a resiliência, as 
cadeias de valor inclusivas e justas e a 
prevenção de e resposta a crises 
alimentares; realça, em especial, a 
necessidade de reforçar a investigação e a 
transferência de conhecimentos sobre 
práticas agroecológicas e mercados 
territoriais para produtos agroecológicos, 
implementando, em simultâneo, políticas 
públicas que apoiem a transição 
agroecológica; recomenda que a 
cooperação coloque a tónica nos 
pequenos agricultores e nos pequenos 
produtores de alimentos, dado que estes 
seriam os principais beneficiários de tal 
esforço;

Or. en
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Alteração 152
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Defende o direito dos 
consumidores europeus a terem mais 
informação sobre a origem e o tratamento 
dos produtos agroalimentares que 
consomem; considera também que 
melhorando informação prestada ao 
consumidor e a rastreabilidade se 
valorizarão os esforços dos setores em 
causa para cumprir os requisitos da nova 
reforma da política agrícola comum e da 
Estratégia do Prado ao Prato em matéria 
de proteção do ambiente e de segurança 
dos alimentos; realça a importância de 
aumentar o valor acrescentado das 
produções europeias face às importações 
de países terceiros;

Or. es

Alteração 153
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Destaca que o Sistema de Alerta 
Rápido para os Géneros Alimentícios e 
Alimentos para Animais (RASFF) 
registou em 2020 um número recorde de 
casos de importação de produtos 
agroalimentares que excedem o limite 
máximo de resíduos permitido ou que 
foram tratados com substâncias ativas 
proibidas na UE; exige que a Comissão 
aumente a frequência dos controlos e os 
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limiares mínimos de inspeção para 
garantir o cumprimento exaustivo da 
legislação europeia.

Or. es

Alteração 154
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Toma nota do estudo da Comissão 
sobre o impacto económico cumulativo na 
agricultura decorrente dos acordos 
comerciais da UE, que indica que se 
espera que até 2030, e tanto no âmbito de 
um cenário conservador como de um 
cenário ambicioso, os acordos comerciais 
beneficiem as trocas agroalimentares da 
UE através de um saldo comercial 
positivo, bem como de um valor acrescido, 
o que revela que os acordos comerciais da 
UE tiveram um efeito positivo no setor 
agrícola da UE;

Or. en

Alteração 155
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Interroga-se sobre a conveniência 
de um Acordo de Comércio Livre com a 
Austrália e a Nova Zelândia, 
nomeadamente devido ao seu inevitável 
impacto negativo em termos de emissões 
de CO2 associadas ao transporte de 
produtos agrícolas devido ao afastamento 
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destes dois países;

Or. fr

Alteração 156
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela à consistência e coerência 
entre as medidas da Estratégia do Prado 
ao Prato, as políticas comerciais da UE e 
o plano de ação para a união aduaneira, 
bem como no que se refere a outras 
políticas e estratégias conexas da UE, no 
pleno respeito das regras da OMC;

Or. en

Alteração 157
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Solicita à Comissão que, no 
âmbito da avaliação de uma rotulagem 
nutricional harmonizada, examine a 
necessidade de aplicar condições e 
isenções específicas para determinadas 
categorias de alimentos ou géneros 
alimentícios, como o azeite, bem como 
para os alimentos abrangidos por 
indicações geográficas protegidas, 
atendendo ao papel fundamental de tais 
produtos para os nossos acordos 
comerciais e para a proteção, a nível 
mundial, do valor local;

Or. en
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Alteração 158
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Saúda a abordagem de tolerância 
zero no âmbito da luta contra a pesca 
ilegal, não declarada e não 
regulamentada; recorda que a 
rastreabilidade das cadeias de 
abastecimento é central para o êxito desta 
luta; sublinha que a rastreabilidade 
beneficia quer os consumidores da UE 
quer os países terceiros;

Or. en

Alteração 159
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Apela a investimentos na inovação 
e na competitividade dos agricultores da 
UE, exortando a Comissão a garantir que 
a UE não está a adotar uma posição 
protecionista utilizando o setor agrícola 
da UE como pretexto;

Or. en

Alteração 160
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projeto de parecer
N.º 7-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

7-C. Recomenda que os acordos 
comerciais apenas concedam novas 
preferências comerciais a produtos de 
origem animal sob a condição de estes 
respeitarem todas as normas pertinentes 
da UE em matéria de bem-estar animal, 
incluindo normas que atualmente não são 
aplicáveis a produtos importados; salienta 
a necessidade de afetar recursos 
suficientes à aplicação das disposições 
relativas à cooperação em matéria de 
bem-estar animal, considerando também 
necessário que os acordos comerciais 
incluam, invariavelmente, disposições 
sobre o bem-estar animal que sejam 
sólidas e passíveis de aplicação;

Or. en


