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Alteração  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) A política e a legislação da União 

em matéria de ambiente, clima e energias 

limpas relevantes permitiram melhorar 

substancialmente o estado do ambiente. 

Não obstante, persistem importantes 

desafios ambientais e climáticos, que, se 

não forem superados, terão consequências 

negativas significativas para a União e para 

o bem-estar dos seus cidadãos. 

(1) Não obstante a política e a 

legislação da União na matéria, persistem 

importantes desafios ambientais e 

climáticos, que, se não forem superados, 

terão consequências negativas 

significativas para a União e para o bem-

estar dos seus cidadãos. 

Or. fr 

 

Alteração  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) A política e a legislação da União 

em matéria de ambiente, clima e energias 

limpas relevantes permitiram melhorar 

substancialmente o estado do ambiente. 

Não obstante, persistem importantes 

desafios ambientais e climáticos, que, se 

não forem superados, terão consequências 

negativas significativas para a União e para 

o bem-estar dos seus cidadãos. 

(1) A política e a legislação da União 

em matéria de ambiente, clima e energias 

limpas relevantes permitiram melhorar 

substancialmente o estado do ambiente. A 

integração de medidas ambientais noutras 

áreas de intervenção, tais como a 

agricultura e a energia podem melhorar o 

estado do ambiente. Não obstante, 

persistem importantes desafios ambientais 

e climáticos, que, se não forem superados, 

terão consequências negativas 

significativas para a União e para o bem-

estar dos seus cidadãos. 

Or. en 
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Alteração  34 

Daniel Buda 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) Com vista a prosseguir a realização 

dos objetivos e das metas da União fixados 

pela legislação, pela política, pelos planos 

e pelos compromissos internacionais nos 

domínios do ambiente, do clima e das 

energias limpas conexas, o programa deve 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, para a proteção e a 

melhoria da qualidade do ambiente e para 

suster e inverter a perda de biodiversidade, 

quer mediante intervenções diretas, quer 

apoiando a integração desses objetivos 

noutras políticas. 

(3) Com vista a prosseguir a realização 

dos objetivos e das metas da União fixados 

pela legislação, pela política, pelos planos 

e pelos compromissos internacionais nos 

domínios do ambiente, do clima e das 

energias limpas conexas, o programa deve 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, adaptada às novas tecnologias, 

hipocarbónica e resistente às alterações 

climáticas, para a proteção e a melhoria da 

qualidade do ambiente e para suster e 

inverter a perda de biodiversidade, quer 

mediante intervenções diretas, quer 

apoiando a integração desses objetivos 

noutras políticas. 

Or. ro 

 

Alteração  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) Com vista a prosseguir a realização 

dos objetivos e das metas da União fixados 

pela legislação, pela política, pelos planos 

e pelos compromissos internacionais nos 

domínios do ambiente, do clima e das 

energias limpas conexas, o programa deve 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

(3) É imperativo respeitar a 

prossecução dos objetivos e das metas da 

União fixados pela legislação, pela política, 

pelos planos e pelos compromissos 

internacionais nos domínios do ambiente, 

do clima e das energias limpas conexas. O 

programa deve contribuir para a transição 

para uma economia limpa, circular, 

energeticamente eficiente, hipocarbónica e 
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alterações climáticas, para a proteção e a 

melhoria da qualidade do ambiente e para 

suster e inverter a perda de biodiversidade, 

quer mediante intervenções diretas, quer 

apoiando a integração desses objetivos 

noutras políticas. 

resistente às alterações climáticas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, quer mediante intervenções 

diretas, quer apoiando a integração desses 

objetivos noutras políticas. 

Or. en 

 

Alteração  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) O programa deve contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e para a 

consecução dos objetivos e das metas da 

legislação, das estratégias, dos planos e dos 

compromissos internacionais da União em 

matéria ambiental, climática e das energias 

limpas relevantes, em especial a 

Agenda 2030 das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável8, a 

Convenção sobre a Diversidade Biológica9 

e o Acordo de Paris adotado no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas10 («Acordo de 

Paris sobre Alterações Climáticas»). 

(5) O programa deve contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e para a 

consecução dos objetivos e das metas da 

legislação, das estratégias, dos planos e dos 

compromissos internacionais da União em 

matéria ambiental, climática e das energias 

limpas relevantes, em especial e de modo 

significativo a Agenda 2030 das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável8, a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica9 e o Acordo de Paris 

adotado no âmbito da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas10 («Acordo de Paris sobre 

Alterações Climáticas»). 

_________________ _________________ 

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 25.9.2015. 

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 25.9.2015. 

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 de 

outubro de 1993, relativa à conclusão da Convenção 

sobre a diversidade biológica, (JO L 309 de 

13.12.1993, p. 1). 

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 de 

outubro de 1993, relativa à conclusão da Convenção 

sobre a diversidade biológica, (JO L 309 de 

13.12.1993, p. 1). 

10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 

Or. en 
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Alteração  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) A fim de garantir a consecução dos 

objetivos globais, reveste-se de particular 

importância a execução do pacote da 

economia circular11, do quadro de ação 

relativo ao clima e à energia para 203012, 13, 

14, da legislação da União no domínio da 

natureza15, bem como das políticas 

conexas16, 17, 18, 19, 20. 

(6) A fim de garantir a consecução dos 

objetivos globais, reveste-se de particular 

importância a execução do pacote da 

economia circular11, do quadro de ação 

relativo ao clima e à energia para 203012, 13, 
14, da legislação da União no domínio da 

natureza15, bem como das políticas 

conexas16, 17, 18, 19, 20, incluindo a estratégia 

da bioeconomia20-A. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final de 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final de 2.12.2015. 

12 Quadro de ação relativo ao clima e à energia para 

2030, COM(2014) 15 de 22.1.2014. 

12 Quadro de ação relativo ao clima e à energia para 

2030, COM(2014) 15 de 22.1.2014. 

13 Estratégia da UE para a adaptação às alterações 

climáticas, COM(2013) 216 de 16.4.2013. 

13 Estratégia da UE para a adaptação às alterações 

climáticas, COM(2013) 216 de 16.4.2013. 

14 Pacote «Energias limpas para todos os europeus», 

COM(2016) 860 de 30.11.2016. 

14 Pacote «Energias limpas para todos os europeus», 

COM(2016) 860 de 30.11.2016. 

15 Plano de ação para a natureza, a população e a 

economia, COM(2017) 198 de 27.4.2017. 

15 Plano de ação para a natureza, a população e a 

economia, COM(2017) 198 de 27.4.2017. 

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 

COM(2013) 918. 

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 

COM(2013) 918. 

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece 

um quadro de ação comunitária no domínio da 

política da água (JO L 327 de 22.12.2000, p. 1). 

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece 

um quadro de ação comunitária no domínio da 

política da água (JO L 327 de 22.12.2000, p. 1). 

18 Estratégia temática de proteção do solo, 

COM(2006) 231. 

18 Estratégia temática de proteção do solo, 

COM(2006) 231. 

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 

Hipocarbónica, COM/2016/0501 final. 

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 

Hipocarbónica, COM/2016/0501 final. 

20 Plano de ação relativo à infraestrutura para 

combustíveis alternativos, previsto no artigo 10.º, 

n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE de 8.11.2017. 

20 Plano de ação relativo à infraestrutura para 

combustíveis alternativos, previsto no artigo 10.º, 

n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE de 8.11.2017. 

 20-A Inovação para um crescimento sustentável: 

Bioeconomia para a Europa, COM(2012) 60 final, 

13.02.2012. 

Or. en 
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Alteração  38 

Daniel Buda 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) Para cumprir os compromissos 

assumidos pela União no âmbito do 

Acordo de Paris sobre Alterações 

Climáticas é necessário transformar a 

União numa sociedade energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 

ações, especialmente focadas nos setores 

que mais concorrem para os atuais níveis 

de emissões de CO2 e para a poluição 

causada por estas, que contribuam para a 

execução do quadro de ação relativo ao 

clima e à energia para 2030 e dos planos 

nacionais integrados em matéria de energia 

e clima dos Estados-Membros, bem como 

preparativos para a estratégia da União nos 

domínios do clima e da energia para 

meados do século e a longo prazo. O 

programa deve incluir também medidas 

que contribuam para a execução da política 

de adaptação às alterações climáticas da 

União com vista a diminuir a 

vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mesmas. 

(7) Para cumprir os compromissos 

assumidos pela União no âmbito do 

Acordo de Paris sobre Alterações 

Climáticas é necessário transformar a 

União numa sociedade energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 

ações, especialmente focadas nos setores 

que mais concorrem para os atuais níveis 

de emissões de CO2 e para a poluição 

causada por estas, que contribuam para a 

execução do quadro de ação relativo ao 

clima e à energia para 2030 e dos planos 

nacionais integrados em matéria de energia 

e clima dos Estados-Membros, bem como 

preparativos para a estratégia da União nos 

domínios do clima e da energia para 

meados do século e a longo prazo. O 

programa deve incluir também medidas 

que contribuam para a execução da política 

de adaptação às alterações climáticas da 

União com vista a diminuir a 

vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mesmas, bem como a prevenir e lutar 

contra as catástrofes provocadas pelas 

alterações climáticas. 

Or. ro 

 

Alteração  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) Para cumprir os compromissos (7) Para cumprir os compromissos 
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assumidos pela União no âmbito do 

Acordo de Paris sobre Alterações 

Climáticas é necessário transformar a 

União numa sociedade energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 

ações, especialmente focadas nos setores 

que mais concorrem para os atuais níveis 

de emissões de CO2 e para a poluição 

causada por estas, que contribuam para a 

execução do quadro de ação relativo ao 

clima e à energia para 2030 e dos planos 

nacionais integrados em matéria de energia 

e clima dos Estados-Membros, bem como 

preparativos para a estratégia da União nos 

domínios do clima e da energia para 

meados do século e a longo prazo. O 

programa deve incluir também medidas 

que contribuam para a execução da política 

de adaptação às alterações climáticas da 

União com vista a diminuir a 

vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mesmas. 

assumidos pela União no âmbito do 

Acordo de Paris sobre Alterações 

Climáticas, que tem de ser respeitado, é 

necessário transformar a União numa 

sociedade energeticamente eficiente, 

hipocarbónica e resistente às alterações 

climáticas. Por sua vez, tal exige ações, 

especialmente focadas nos setores que mais 

concorrem para os atuais níveis de 

emissões de CO2 e para a poluição causada 

por estas, que contribuam para a execução 

do quadro de ação relativo ao clima e à 

energia para 2030 e dos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e clima 

dos Estados-Membros, bem como 

preparativos para a estratégia da União nos 

domínios do clima e da energia para 

meados do século e a longo prazo. O 

programa deve incluir também medidas 

que contribuam para a execução da política 

de adaptação às alterações climáticas da 

União com vista a diminuir a 

vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mesmas. 

Or. en 

 

Alteração  40 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) A transição para as energias limpas 

é uma contribuição essencial para a 

atenuação das alterações climáticas com 

benefícios conexos para o ambiente. As 

ações de desenvolvimento de capacidades 

que apoiam a transição para as energias 

limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 

programa Horizonte 2020, devem ser 

integradas no programa, dado que o seu 

objetivo não é financiar excelência e gerar 

inovação, mas sim facilitar a adoção de 

(8) A transição para as energias limpas 

é uma contribuição essencial para a 

atenuação das alterações climáticas com 

benefícios conexos para o ambiente. As 

ações de desenvolvimento de capacidades 

que apoiam a transição para as energias 

limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 

programa Horizonte 2020, devem ser 

integradas no programa, mantendo o 

mesmo coeficiente de financiamento, dado 

que o seu objetivo não é financiar 
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tecnologia já disponível que contribuirá 

para a atenuação das alterações climáticas. 

A inclusão destas atividades de 

desenvolvimento de capacidades no 

programa potencia sinergias entre os 

subprogramas e aumenta a coerência geral 

do financiamento da União. Por 

conseguinte, devem ser recolhidos e 

divulgados dados sobre a adoção de 

soluções existentes de investigação e 

inovação nos projetos do programa LIFE, 

incluindo do programa Horizonte Europa e 

respetivos antecessores. 

excelência e gerar inovação, mas sim 

facilitar a adoção de tecnologia já 

disponível que contribuirá para a atenuação 

das alterações climáticas. A inclusão destas 

atividades de desenvolvimento de 

capacidades no programa potencia 

sinergias entre os subprogramas e aumenta 

a coerência geral do financiamento da 

União. Por conseguinte, devem ser 

recolhidos e divulgados dados sobre a 

adoção de soluções existentes de 

investigação e inovação nos projetos do 

programa LIFE, incluindo do programa 

Horizonte Europa e respetivos 

antecessores. 

Or. it 

Justificação 

A taxa de cofinanciamento para as regiões e as cidades é de 100 % no âmbito do Horizonte 

2020. 

 

Alteração  41 

Daniel Buda 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) A transição para as energias limpas 

é uma contribuição essencial para a 

atenuação das alterações climáticas com 

benefícios conexos para o ambiente. As 

ações de desenvolvimento de capacidades 

que apoiam a transição para as energias 

limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 

programa Horizonte 2020, devem ser 

integradas no programa, dado que o seu 

objetivo não é financiar excelência e gerar 

inovação, mas sim facilitar a adoção de 

tecnologia já disponível que contribuirá 

para a atenuação das alterações climáticas. 

A inclusão destas atividades de 

desenvolvimento de capacidades no 

(8) A transição para as energias limpas 

é uma contribuição essencial para a 

atenuação das alterações climáticas com 

benefícios conexos para o ambiente. As 

ações de desenvolvimento de capacidades 

que apoiam a transição para as energias 

limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 

programa Horizonte 2020, devem ser 

integradas no programa, dado que o seu 

objetivo não é financiar excelência e gerar 

inovação, mas sim facilitar a adoção de 

tecnologia já disponível que contribuirá 

para a atenuação das alterações climáticas. 

A inclusão destas atividades de 

desenvolvimento de capacidades no 
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programa potencia sinergias entre os 

subprogramas e aumenta a coerência geral 

do financiamento da União. Por 

conseguinte, devem ser recolhidos e 

divulgados dados sobre a adoção de 

soluções existentes de investigação e 

inovação nos projetos do programa LIFE, 

incluindo do programa Horizonte Europa e 

respetivos antecessores. 

programa potencia sinergias entre os 

subprogramas, encorajando o 

financiamento através de multi-fundos, e 

aumenta a coerência geral do 

financiamento da União. Por conseguinte, 

devem ser recolhidos e divulgados dados 

sobre a adoção de soluções existentes de 

investigação e inovação nos projetos do 

programa LIFE, incluindo do programa 

Horizonte Europa e respetivos 

antecessores. 

Or. ro 

 

Alteração  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) A transição para as energias limpas 

é uma contribuição essencial para a 

atenuação das alterações climáticas com 

benefícios conexos para o ambiente. As 

ações de desenvolvimento de capacidades 

que apoiam a transição para as energias 

limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 

programa Horizonte 2020, devem ser 

integradas no programa, dado que o seu 

objetivo não é financiar excelência e gerar 

inovação, mas sim facilitar a adoção de 

tecnologia já disponível que contribuirá 

para a atenuação das alterações climáticas. 

A inclusão destas atividades de 

desenvolvimento de capacidades no 

programa potencia sinergias entre os 

subprogramas e aumenta a coerência geral 

do financiamento da União. Por 

conseguinte, devem ser recolhidos e 

divulgados dados sobre a adoção de 

soluções existentes de investigação e 

inovação nos projetos do programa LIFE, 

incluindo do programa Horizonte Europa e 

respetivos antecessores. 

(8) A transição para as energias limpas 

é uma contribuição essencial para a 

atenuação e a mitigação das alterações 

climáticas com benefícios conexos para o 

ambiente. As ações de desenvolvimento de 

capacidades que apoiam a transição para as 

energias limpas, financiadas até 2020 ao 

abrigo do programa Horizonte 2020, 

devem ser integradas no programa, dado 

que o seu objetivo não é financiar 

excelência e gerar inovação, mas sim 

facilitar a adoção de tecnologia já 

disponível que contribuirá para a atenuação 

e a mitigação das alterações climáticas. A 

inclusão destas atividades de 

desenvolvimento de capacidades no 

programa potencia sinergias entre os 

subprogramas e aumenta a coerência geral 

do financiamento da União. Por 

conseguinte, devem ser recolhidos e 

divulgados dados sobre a adoção de 

soluções existentes de investigação e 

inovação nos projetos do programa LIFE, 

incluindo do programa Horizonte Europa e 
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respetivos antecessores. 

Or. ro 

 

Alteração  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) As avaliações de impacto da 

legislação relativa às energias limpas 

estimam que a concretização das metas 

energéticas da União para 2030 exigirá 

investimentos adicionais de 177 mil 

milhões de EUR, por ano, no período 

2021-2030. As maiores lacunas dizem 

respeito aos investimentos na 

descarbonização de edifícios (eficiência 

energética e fontes de energia renovável 

em pequena escala), em que o capital tem 

de ser canalizado para projetos de natureza 

altamente distribuída. Um dos objetivos do 

subprograma «Transição para as energias 

limpas» é desenvolver a capacidade de 

desenvolvimento e agregação de projetos, 

ajudando também a absorver 

financiamento dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento e a catalisar 

os investimentos em energias limpas 

utilizando igualmente os instrumentos 

financeiros fornecidos no âmbito do 

InvestEU. 

(9) As avaliações de impacto da 

legislação relativa às energias limpas 

estimam que a concretização das metas 

energéticas da União para 2030, propostas 

pela Comissão, exigirá investimentos 

adicionais de 177 mil milhões de EUR, por 

ano, no período 2021-2030. Estas metas 

foram estabelecidas pelos colegisladores 

ao finalizar a Diretiva Energias 

Renováveis e a Diretiva Eficiência 

Energética, de modo a aproximar as 

metas da União dos compromissos 

assumidos pela União no âmbito do 

Acordo de Paris. As maiores lacunas 

dizem respeito aos investimentos na 

descarbonização de edifícios (eficiência 

energética e fontes de energia renovável 

em pequena escala), em que o capital tem 

de ser canalizado para projetos de natureza 

altamente distribuída. Um dos objetivos do 

subprograma «Transição para as energias 

limpas» é desenvolver a capacidade de 

desenvolvimento e agregação de projetos, 

ajudando também a absorver 

financiamento dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento e a catalisar 

os investimentos em energias limpas 

utilizando igualmente os instrumentos 

financeiros fornecidos no âmbito do 

InvestEU. 

Or. en 

 



 

AM\1160530PT.docx 11/49 PE626.777v01-00 

 PT 

Alteração  44 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) As avaliações de impacto da 

legislação relativa às energias limpas 

estimam que a concretização das metas 

energéticas da União para 2030 exigirá 

investimentos adicionais de 177 mil 

milhões de EUR, por ano, no período 

2021-2030. As maiores lacunas dizem 

respeito aos investimentos na 

descarbonização de edifícios (eficiência 

energética e fontes de energia renovável 

em pequena escala), em que o capital tem 

de ser canalizado para projetos de natureza 

altamente distribuída. Um dos objetivos do 

subprograma «Transição para as energias 

limpas» é desenvolver a capacidade de 

desenvolvimento e agregação de projetos, 

ajudando também a absorver 

financiamento dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento e a catalisar 

os investimentos em energias limpas 

utilizando igualmente os instrumentos 

financeiros fornecidos no âmbito do 

InvestEU. 

(9) As avaliações de impacto da 

legislação relativa às energias limpas 

estimam que a concretização das metas 

energéticas da União para 2030 exigirá 

investimentos adicionais de 177 mil 

milhões de EUR, por ano, no período 

2021-2030. As maiores lacunas dizem 

respeito aos investimentos na 

descarbonização de edifícios (eficiência 

energética e fontes de energia renovável 

descentralizadas, em especial, dedicadas 

aos consumos energéticos para efeitos de 

aquecimento e climatização), em que o 

capital tem de ser canalizado para projetos 

de natureza altamente distribuída, por 

exemplo, promovendo projetos-piloto 

assentes em pequenos aglomerados 

urbanos. Um dos objetivos do 

subprograma «Transição para as energias 

limpas» é desenvolver a capacidade de 

desenvolvimento e agregação de projetos, 

ajudando também a absorver 

financiamento dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento e a catalisar 

os investimentos em energias limpas 

utilizando igualmente os instrumentos 

financeiros fornecidos no âmbito do 

InvestEU. 

Or. it 

Justificação 

A descarbonização do setor da construção é um passo essencial para alcançar os objetivos 

da UE em matéria de clima e de energia e, por conseguinte, para poder cumprir os objetivos 

do Acordo de Paris. No entanto, considera-se importante prestar mais atenção ao consumo 

de energia para aquecimento e climatização, que representam uma parte importante do 

consumo energético europeu. 
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Alteração  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

(10) As sinergias com o programa 

Horizonte Europa devem assegurar que, 

durante o processo de planificação 

estratégica da investigação e da inovação 

do Horizonte Europa, são identificados e 

definidos os objetivos da investigação e da 

inovação no que respeita à resposta aos 

desafios ambientais, climáticos e 

energéticos que a UE enfrenta. O LIFE 

deve continuar a servir como catalisador 

para a execução da legislação e da 

política da UE em matéria de ambiente, 

de clima e de energias limpas, 

nomeadamente por via da adoção e da 

aplicação dos resultados da investigação e 

da inovação obtidos no âmbito do 

programa Horizonte Europa, 

implementando-os em maior escala 

quando tal possa contribuir para 

enfrentar questões ambientais, climáticas 

ou de transição para as energias limpas. 

O Conselho Europeu da Inovação do 

programa Horizonte Europa pode apoiar 

a intensificação e a comercialização de 

ideias inovadoras que possam resultar da 

execução de projetos LIFE. 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  46 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) O mais recente pacote de reexame (12) O mais recente pacote de reexame 



 

AM\1160530PT.docx 13/49 PE626.777v01-00 

 PT 

da aplicação da política ambiental da 

União21 revela a necessidade de progressos 

significativos para se acelerar a execução 

do acervo da União em matéria de 

ambiente e melhorar a integração dos 

objetivos ambientais e climáticos noutras 

políticas. O programa deve, por 

conseguinte, funcionar como um 

catalisador para alcançar o progresso 

necessário, mediante: o desenvolvimento, o 

ensaio e a reprodução de novas 

abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 

ao acompanhamento e ao reexame das 

políticas; a melhoria do envolvimento das 

partes interessadas; a mobilização de 

investimentos provenientes dos programas 

de investimento da União ou de outras 

fontes de financiamento; o apoio a ações 

para superar os vários obstáculos à 

execução efetiva dos principais planos 

exigidos pela legislação ambiental. 

da aplicação da política ambiental da 

União21 revela a necessidade de progressos 

significativos para se acelerar a execução 

do acervo da União em matéria de 

ambiente e melhorar a integração dos 

objetivos ambientais e climáticos noutras 

políticas. O programa deve, por 

conseguinte, funcionar como um 

catalisador para alcançar o progresso 

necessário, mediante: o desenvolvimento, o 

ensaio e a reprodução de novas 

abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 

ao acompanhamento e ao reexame das 

políticas; a promoção de uma maior 

sensibilização e comunicação; o 

desenvolvimento de uma boa governação; 
a melhoria do envolvimento das partes 

interessadas; a mobilização de 

investimentos provenientes dos programas 

de investimento da União ou de outras 

fontes de financiamento; o apoio a ações 

para superar os vários obstáculos à 

execução efetiva dos principais planos 

exigidos pela legislação ambiental. 

_________________ _________________ 

21 Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões — 

Reexame da aplicação da política ambiental da UE: 

Desafios comuns e combinação de esforços para 

obter melhores resultados (COM/2017/063 final). 

21 Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões — 

Reexame da aplicação da política ambiental da UE: 

Desafios comuns e combinação de esforços para 

obter melhores resultados (COM/2017/063 final). 

Or. it 

Justificação 

A melhoria da governação, em especial através da sensibilização e do envolvimento das 

partes interessadas, é essencial para atingir os objetivos ambientais e eram prioridades 

explicitamente mencionadas no anterior programa LIFE. 

 

Alteração  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
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Texto da Comissão Alteração 

(12) O mais recente pacote de reexame 

da aplicação da política ambiental da 

União21 revela a necessidade de progressos 

significativos para se acelerar a execução 

do acervo da União em matéria de 

ambiente e melhorar a integração dos 

objetivos ambientais e climáticos noutras 

políticas. O programa deve, por 

conseguinte, funcionar como um 

catalisador para alcançar o progresso 

necessário, mediante: o desenvolvimento, o 

ensaio e a reprodução de novas 

abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 

ao acompanhamento e ao reexame das 

políticas; a melhoria do envolvimento das 

partes interessadas; a mobilização de 

investimentos provenientes dos programas 

de investimento da União ou de outras 

fontes de financiamento; o apoio a ações 

para superar os vários obstáculos à 

execução efetiva dos principais planos 

exigidos pela legislação ambiental. 

(12) O mais recente pacote de reexame 

da aplicação da política ambiental da 

União21 revela a necessidade de progressos 

significativos para se acelerar a execução 

do acervo da União em matéria de 

ambiente e melhorar a integração dos 

objetivos ambientais e climáticos noutras 

políticas. O programa deve, por 

conseguinte, funcionar como um 

catalisador essencial para alcançar o 

progresso necessário, mediante: o 

desenvolvimento, o ensaio e a reprodução 

de novas abordagens; o apoio ao 

desenvolvimento, ao acompanhamento e ao 

reexame das políticas; a melhoria do 

envolvimento das partes interessadas; a 

mobilização de investimentos provenientes 

dos programas de investimento da União 

ou de outras fontes de financiamento; o 

apoio a ações para superar os vários 

obstáculos à execução efetiva dos 

principais planos exigidos pela legislação 

ambiental. 

_________________ _________________ 

21 Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões - Reexame 

da aplicação da política ambiental da UE: Desafios 

comuns e combinação de esforços para obter 

melhores resultados (COM/2017/063 final). 

21 Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões - Reexame 

da aplicação da política ambiental da UE: Desafios 

comuns e combinação de esforços para obter 

melhores resultados (COM/2017/063 final). 

Or. en 

 

Alteração  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(13) Suster e inverter a perda de 

biodiversidade, incluindo nos ecossistemas 

marinhos, requer o apoio ao 

(13) Suster e inverter a perda de 

biodiversidade, incluindo nos ecossistemas 

aquáticos, requer o apoio ao 
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desenvolvimento, à aplicação, à execução e 

à avaliação da legislação e das políticas 

relevantes da União, nomeadamente da 

Estratégia de Biodiversidade da UE até 

202022, da Diretiva 92/43/CEE23 do 

Conselho e da Diretiva 2009/147/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 

como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho25, 

em especial mediante o desenvolvimento 

da base de conhecimentos para o 

desenvolvimento e a execução de políticas, 

e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 

demonstração e a aplicação de melhores 

práticas e de soluções em pequena escala 

ou concebidas à medida de contextos 

locais, regionais ou nacionais, incluindo 

abordagens integradas para a execução dos 

quadros de ação prioritários elaborados 

com base na Diretiva 92/43/CEE. A União 

deve acompanhar as suas despesas 

relacionadas com a biodiversidade a fim de 

cumprir as suas obrigações em matéria de 

apresentação de relatórios nos termos da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Devem também ser cumpridos os 

requisitos de acompanhamento constantes 

de outros atos legislativos da União. 

desenvolvimento, à aplicação, à execução e 

à avaliação da legislação e das políticas 

relevantes da União, nomeadamente da 

Estratégia de Biodiversidade da UE até 

202022, da Diretiva 92/43/CEE23 do 

Conselho e da Diretiva 2009/147/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 

como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho25, 

em especial mediante o desenvolvimento 

da base de conhecimentos para o 

desenvolvimento e a execução de políticas, 

e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 

demonstração e a aplicação de melhores 

práticas e de soluções em pequena escala 

ou concebidas à medida de contextos 

locais, regionais ou nacionais, incluindo 

abordagens integradas para a execução dos 

quadros de ação prioritários elaborados 

com base na Diretiva 92/43/CEE. A União 

deve acompanhar as suas despesas 

relacionadas com a biodiversidade a fim de 

cumprir as suas obrigações em matéria de 

apresentação de relatórios nos termos da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Devem também ser cumpridos os 

requisitos de acompanhamento constantes 

de outros atos legislativos da União. 

_________________ _________________ 

22 COM(2011)244 final. 22 COM(2011)244 final. 

23 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, 

relativa à preservação dos habitats naturais e da 

fauna e da flora selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, 

p. 7). 

23 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, 

relativa à preservação dos habitats naturais e da 

fauna e da flora selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, 

p. 7). 

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativa à 

conservação das aves selvagens (JO L 20 de 

26.1.2010, p. 7). 

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativa à 

conservação das aves selvagens (JO L 20 de 

26.1.2010, p. 7). 

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, 

relativo à prevenção e gestão da introdução e 

propagação de espécies exóticas invasoras (JO L 

317 de 4.11.2014, p. 35). 

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, 

relativo à prevenção e gestão da introdução e 

propagação de espécies exóticas invasoras (JO L 

317 de 4.11.2014, p. 35). 

Or. en 
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Alteração  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) As recentes avaliações e análises 

(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 

de Biodiversidade da UE até 2020 e o 

balanço de qualidade da legislação no 

domínio da natureza) revelam que uma das 

principais causas subjacentes à execução 

insuficiente da legislação em matéria de 

natureza e da estratégia de biodiversidade a 

nível da União é a ausência de 

financiamento adequado. Os principais 

instrumentos de financiamento da União, 

incluindo o [Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, o Fundo de 

Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 

para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 

podem contribuir de forma significativa 

para a satisfação destas necessidades. O 

programa pode ainda melhorar a eficiência 

desta integração mediante projetos 

estratégicos para a natureza dedicados a 

estimular a execução da legislação e da 

política da União no domínio da natureza e 

biodiversidade, incluindo as ações 

previstas nos quadros de ação prioritários 

desenvolvidos em conformidade com a 

Diretiva 92/43/CEE. Os projetos 

estratégicos para a natureza devem apoiar 

programas de ação nos Estados-Membros 

para a integração de objetivos relevantes 

no domínio da natureza e biodiversidade 

noutras políticas e noutros programas de 

financiamento, garantindo, assim, que são 

mobilizados os fundos adequados para a 

execução destas políticas. Os Estados-

Membros podem, no âmbito dos respetivos 

planos estratégicos para a política 

agrícola comum, decidir utilizar uma 

determinada parte da sua dotação do 

Fundo Europeu Agrícola de 

(14) As recentes avaliações e análises 

(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 

de Biodiversidade da UE até 2020 e o 

balanço de qualidade da legislação no 

domínio da natureza) revelam que uma das 

principais causas subjacentes à execução 

insuficiente da legislação em matéria de 

natureza e da estratégia de biodiversidade a 

nível da União é a ausência de 

financiamento adequado. Os principais 

instrumentos de financiamento da União, 

incluindo o [Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, o Fundo de 

Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 

para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 

podem contribuir de forma significativa 

para a satisfação destas necessidades. O 

programa pode ainda melhorar a eficiência 

desta integração mediante projetos 

estratégicos para a natureza dedicados a 

estimular a execução da legislação e da 

política da União no domínio da natureza e 

biodiversidade, incluindo as ações 

previstas nos quadros de ação prioritários 

desenvolvidos em conformidade com a 

Diretiva 92/43/CEE. Os projetos 

estratégicos para a natureza devem apoiar 

programas de ação nos Estados-Membros 

para a integração de objetivos relevantes 

no domínio da natureza e biodiversidade 

noutras políticas e noutros programas de 

financiamento, garantindo, assim, que são 

mobilizados os fundos adequados para a 

execução destas políticas. 
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Desenvolvimento Rural para mobilizar o 

apoio a ações que complementem os 

projetos estratégicos para a natureza 

definidos no presente regulamento. 

Or. fr 

 

Alteração  50 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

(16) A promoção da economia circular 

requer uma mudança de mentalidades na 

forma de conceber, produzir, consumir e 

eliminar materiais e produtos, incluindo os 

plásticos. O programa deve contribuir para 

a transição para um modelo de economia 

circular mediante o apoio financeiro 

direcionado para uma variedade de 

intervenientes (empresas, autoridades 

públicas e consumidores), essencialmente 

por via da aplicação, do desenvolvimento e 

da reprodução de melhores tecnologias, 

práticas e soluções concebidas à medida 

dos contextos locais, regionais ou 

nacionais, incluindo abordagens integradas 

para a execução de planos de gestão e 

prevenção de resíduos. Mediante o apoio à 

execução da estratégia para os plásticos, é 

possível tomar medidas para resolver, 

nomeadamente, o problema do lixo 

marinho. 

(16) A promoção da economia circular 

requer uma mudança de mentalidades na 

forma de conceber, produzir, consumir e 

eliminar materiais e produtos, incluindo os 

plásticos, bem como o estabelecimento e 

aplicação de coimas severas em caso de 

incumprimento. O programa deve 

contribuir para a transição para um modelo 

de economia circular mediante o apoio 

financeiro direcionado para uma variedade 

de intervenientes (empresas, autoridades 

públicas e consumidores), essencialmente 

por via da aplicação, do desenvolvimento e 

da reprodução de melhores tecnologias, 

práticas e soluções concebidas à medida 

dos contextos locais, regionais ou 

nacionais, incluindo abordagens integradas 

para a execução de planos de gestão e 

prevenção de resíduos. Mediante o apoio à 

execução da estratégia para os plásticos, é 

possível tomar medidas para resolver, 

nomeadamente, o problema do lixo 

marinho. 

Or. el 

Alteração  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) A promoção da economia circular 

requer uma mudança de mentalidades na 

forma de conceber, produzir, consumir e 

eliminar materiais e produtos, incluindo os 

plásticos. O programa deve contribuir para 

a transição para um modelo de economia 

circular mediante o apoio financeiro 

direcionado para uma variedade de 

intervenientes (empresas, autoridades 

públicas e consumidores), essencialmente 

por via da aplicação, do desenvolvimento e 

da reprodução de melhores tecnologias, 

práticas e soluções concebidas à medida 

dos contextos locais, regionais ou 

nacionais, incluindo abordagens integradas 

para a execução de planos de gestão e 

prevenção de resíduos. Mediante o apoio à 

execução da estratégia para os plásticos, é 

possível tomar medidas para resolver, 

nomeadamente, o problema do lixo 

marinho. 

(16) A promoção da economia circular 

requer uma mudança de mentalidades na 

forma de conceber, produzir, consumir e 

eliminar materiais e produtos, incluindo os 

plásticos. O programa deve contribuir para 

a transição para um modelo de economia 

circular mediante o apoio financeiro 

direcionado para uma variedade de 

intervenientes (empresas, autoridades 

públicas e consumidores), essencialmente 

por via da aplicação, do desenvolvimento e 

da reprodução de melhores tecnologias, 

práticas e soluções concebidas à medida 

dos contextos locais, regionais ou 

nacionais, incluindo abordagens integradas 

para a execução de planos de gestão e 

prevenção de resíduos. Mediante o apoio à 

execução da estratégia para os plásticos, é 

possível tomar medidas para resolver, 

nomeadamente, o problema do lixo no 

meio aquático. 

Or. en 

 

Alteração  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) Em muitos casos, os acordos de 

comércio livre induzem um aumento 

significativo da pegada ecológica do 

comércio, como resultado de uma 

logística de longas distâncias e, 

consequentemente, intensiva em energia. 

Numa preocupação de coerência com os 

diversos compromissos internacionais 

associados aos objetivos de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa, a 

União Europeia deveria deixar de 
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celebrar aquele tipo de acordos. 

Or. fr 

 

Alteração  53 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) O objetivo a longo prazo da União, 

relativamente à política do ar, é atingir 

níveis de qualidade do ar que não causem 

impactos negativos significativos nem 

riscos para a saúde humana. A 

consciencialização pública relativamente à 

poluição do ar é elevada e os cidadãos 

esperam que as autoridades ajam. A 

Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 

Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 

que o financiamento da União pode 

desempenhar na concretização dos 

objetivos em matéria de ar limpo. Como 

tal, o programa deve apoiar projetos, 

incluindo projetos integrados estratégicos, 

que tenham potencial para mobilizar 

fundos públicos e privados, sejam 

exemplos de melhores práticas e 

catalisadores para a execução de planos de 

qualidade do ar e de legislação a nível 

local, regional, multirregional, nacional e 

transnacional. 

(17) O objetivo a longo prazo da União, 

relativamente à política do ar, é atingir 

níveis de qualidade do ar que não causem 

impactos negativos significativos nem 

riscos para a saúde humana. A 

consciencialização pública relativamente à 

poluição do ar é elevada e os cidadãos 

esperam que as autoridades ajam. A 

Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 

Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 

que o financiamento da União pode 

desempenhar na concretização dos 

objetivos em matéria de ar limpo. Como 

tal, o programa deve apoiar projetos, 

incluindo projetos integrados estratégicos, 

que tenham potencial para mobilizar 

fundos públicos e privados, sejam 

exemplos de melhores práticas e 

catalisadores para a execução de planos de 

qualidade do ar e de legislação a nível 

local, regional, multirregional, nacional e 

transnacional. Estes esforços para 

melhorar a qualidade do ar devem ser 

consentâneos com os requisitos de 

redução das emissões de gases com efeito 

de estufa e a necessidade de, a longo 

prazo, descarbonizar toda a economia 

europeia, substituindo gradualmente a 

infraestrutura energética baseada em 

fontes fósseis por infraestruturas assentes 

em fontes renováveis, sempre que 

tecnicamente possível. 

_________________ _________________ 
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26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 

à redução das emissões nacionais de certos 

poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 

2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO 

L 344 de 17.12.2016, p. 1). 

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 

à redução das emissões nacionais de certos 

poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 

2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO 

L 344 de 17.12.2016, p. 1). 

Or. it 

Justificação 

A qualidade do ar está diretamente ligada à combustão de combustíveis fósseis para o 

transporte, aquecimento e climatização e, em geral, para a produção de eletricidade. Por 

conseguinte, a descarbonização destes setores tem um impacto direto na qualidade do ar e na 

saúde dos cidadãos. Sempre que exista uma alternativa baseada numa fonte de energia 

renovável, o programa LIFE jamais deverá financiar a substituição de equipamento com 

elevada emissão de gases com efeito de estufa por equipamento mais eficiente, mas baseado 

em energias fósseis. 

 

Alteração  54 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Deve ser dada especial atenção à 

promoção do abandono das fontes de 

poluição atmosférica, em especial dos 

equipamentos para aquecimento 

doméstico e centrais elétricas com base 

em combustíveis fósseis. Para resolver o 

problema da poluição atmosférica, 

deverão concentrar-se os esforços na 

transição para fontes de energia 

renováveis, favorecendo uma perspetiva 

de médio/longo prazo. 

Or. it 

Justificação 

Na UE, o aquecimento doméstico baseado no carvão é uma fonte importante de poluição 

atmosférica e tem impactos nocivos na saúde dos cidadãos. Sempre que tecnicamente viável, 

a mudança para fontes de energia renováveis deve ser incentivada, em consonância com as 
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metas de descarbonização para o setor da construção, conforme previsto na Diretiva relativa 

ao desempenho energético dos edifícios. 

 

Alteração  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 
Texto da Comissão Alteração 

(19) A proteção e o restabelecimento do 

ambiente marinho é um dos objetivos 

gerais da política ambiental da União. O 

programa deve apoiar o seguinte: a gestão, 

a conservação, o restabelecimento e o 

acompanhamento da biodiversidade e dos 

ecossistemas marinhos, em particular nos 

sítios marinhos da rede Natura 2000, e a 

proteção de espécies, em conformidade 

com os quadros de ação prioritários 

desenvolvidos nos termos da Diretiva 

92/43/CEE; a prossecução do bom estado 

ambiental em conformidade com a Diretiva 

2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho28; a promoção de mares limpos e 

saudáveis; a execução da estratégia 

europeia para os plásticos numa economia 

circular, para fazer face, em particular, ao 

problema das artes de pesca perdidas e do 

lixo marinho; a promoção da participação 

da União na governação internacional dos 

oceanos, que é essencial para a 

concretização dos objetivos da 

Agenda 2030 das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável e para 

garantir oceanos saudáveis para as 

gerações futuras. Os projetos integrados 

estratégicos e os projetos estratégicos para 

a natureza previstos no programa devem 

incluir ações pertinentes que visem a 

proteção do meio marinho. 

(19) A proteção e o restabelecimento do 

ambiente aquático é um dos objetivos 

gerais da política ambiental da União. O 

programa deve apoiar o seguinte: a gestão, 

a conservação, o restabelecimento e o 

acompanhamento da biodiversidade e dos 

ecossistemas aquáticos, em particular nos 

sítios marinhos da rede Natura 2000, e a 

proteção de espécies, em conformidade 

com os quadros de ação prioritários 

desenvolvidos nos termos da Diretiva 

92/43/CEE; a prossecução do bom estado 

ambiental em conformidade com a Diretiva 

2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho28; a promoção de mares limpos e 

saudáveis; a execução da estratégia 

europeia para os plásticos numa economia 

circular, para fazer face, em particular, ao 

problema das artes de pesca perdidas e do 

lixo marinho; a promoção da participação 

da União na governação internacional dos 

oceanos, que é essencial para a 

concretização dos objetivos da 

Agenda 2030 das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável e para 

garantir oceanos saudáveis para as 

gerações futuras. Os projetos integrados 

estratégicos e os projetos estratégicos para 

a natureza previstos no programa devem 

incluir ações pertinentes que visem a 

proteção do meio aquático. 

_________________ _________________ 

28 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de junho de 2008, que estabelece 

um quadro de ação comunitária no domínio da 

28 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de junho de 2008, que estabelece 

um quadro de ação comunitária no domínio da 
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política para o meio marinho (Diretiva-Quadro 

Estratégia Marinha) (JO L 164 de 25.6.2008, p. 19). 

política para o meio marinho (Diretiva-Quadro 

Estratégia Marinha) (JO L 164 de 25.6.2008, p. 19). 

Or. en 

 

Alteração  56 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) A melhoria da governação em 

matéria de ambiente, alterações climáticas 

e transição para as energias limpas conexas 

requer a participação da sociedade civil 

através da sensibilização pública, da 

participação dos consumidores e do 

alargamento da participação das partes 

interessadas, incluindo as organizações 

não-governamentais, no processo de 

consulta relativo às políticas e na execução 

das mesmas. 

(20) A melhoria da governação em 

matéria de ambiente, alterações climáticas 

e transição para as energias limpas conexas 

requer a participação da sociedade civil 

através da sensibilização pública, 

inclusivamente através de uma estratégia 

de comunicação que tenha em conta os 

novos meios de comunicação e as redes 

sociais e que promova o aumento da 

participação dos consumidores e do 

alargamento da participação das partes 

interessadas, incluindo as organizações 

não-governamentais, no processo de 

consulta relativo às políticas e na execução 

das mesmas. 

Or. it 

Justificação 

É importante explicitar a necessidade da comunicação moderna. 

 

Alteração  57 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 
Texto da Comissão Alteração 

(22) O programa deve preparar e apoiar 

os intervenientes do mercado para a 

(22) O programa deve preparar e apoiar 

os intervenientes do mercado para a 
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transição para uma economia limpa, 

circular, energeticamente eficiente, 

hipocarbónica e resistente às alterações 

climáticas mediante a experimentação de 

novas oportunidades de negócio, a 

atualização de competências profissionais, 

a facilitação do acesso dos consumidores a 

produtos e serviços sustentáveis, o 

envolvimento e a capacitação de agentes 

influentes e a experimentação de novos 

métodos para adaptar os processos e o 

cenário empresarial existentes. Para 

incentivar o mercado a adotar mais 

amplamente soluções sustentáveis, deverá 

promover-se a aceitação pública geral e a 

participação dos consumidores. 

transição para uma economia limpa, 

circular, energeticamente eficiente, 

hipocarbónica e resistente às alterações 

climáticas mediante a experimentação de 

novas oportunidades de negócio, a 

atualização de competências profissionais, 

a facilitação do acesso dos consumidores a 

produtos e serviços sustentáveis, o 

envolvimento e a capacitação de agentes 

influentes e a experimentação de novos 

métodos para adaptar os processos e o 

cenário empresarial existentes. Para 

incentivar o mercado a adotar mais 

amplamente soluções sustentáveis, em 

particular o desenvolvimento de 

tecnologias energéticas inovadoras e 

renováveis, deverá promover-se a 

aceitação pública geral e a participação dos 

consumidores. 

Or. it 

Justificação 

Graças aos avanços tecnológicos, de mercado e (também) ao apoio público, os custos de 

instalação de sistemas de energia renovável diminuíram muito consideravelmente nos últimos 

10 anos. É preciso prosseguir nessa via a fim de permitir que o potencial energético da 

Europa seja plenamente desenvolvido, avaliando fontes de energia alternativas ainda pouco 

utilizadas nos dias de hoje (como a energia marinha ou a energia geotérmica) e 

desenvolvendo a independência energética da UE face a países terceiros. 

 

Alteração  58 

Daniel Buda 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 
Texto da Comissão Alteração 

(22) O programa deve preparar e apoiar 

os intervenientes do mercado para a 

transição para uma economia limpa, 

circular, energeticamente eficiente, 

hipocarbónica e resistente às alterações 

climáticas mediante a experimentação de 

novas oportunidades de negócio, a 

(22) O programa deve preparar e apoiar 

os intervenientes do mercado para a 

transição para uma economia limpa, 

circular, energeticamente eficiente, 

hipocarbónica e resistente às alterações 

climáticas mediante a exploração 

sustentável dos recursos naturais 
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atualização de competências profissionais, 

a facilitação do acesso dos consumidores a 

produtos e serviços sustentáveis, o 

envolvimento e a capacitação de agentes 

influentes e a experimentação de novos 

métodos para adaptar os processos e o 

cenário empresarial existentes. Para 

incentivar o mercado a adotar mais 

amplamente soluções sustentáveis, deverá 

promover-se a aceitação pública geral e a 

participação dos consumidores. 

existentes e a experimentação de novas 

oportunidades de negócio, a atualização de 

competências profissionais, a facilitação do 

acesso dos consumidores a produtos e 

serviços sustentáveis, o envolvimento e a 

capacitação de agentes influentes e a 

experimentação de novos métodos para 

adaptar os processos e o cenário 

empresarial existentes. Para incentivar o 

mercado a adotar mais amplamente 

soluções sustentáveis, deverá promover-se 

a aceitação pública geral e a participação 

dos consumidores. 

Or. ro 

 

Alteração  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 
Texto da Comissão Alteração 

(24) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da 

União para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o presente programa 

contribuirá para a integração da ação 

climática e para a consecução da meta 

global que consiste em canalizar 25 % das 

despesas constantes do orçamento da UE 

para apoiar objetivos climáticos. As 

medidas ao abrigo do presente programa 

deverão contribuir com 61 % da dotação 

financeira global do mesmo para objetivos 

climáticos. As medidas pertinentes serão 

identificadas durante a preparação e a 

execução do programa e reanalisadas no 

contexto dos processos de avaliação e de 

revisão pertinentes. 

(24) A luta contra as alterações 

climáticas constitui um dos mais 

importantes desafios mundiais, ao qual é 

imperativo dar uma resposta coordenada 

e ambiciosa. A União deve prosseguir a 

luta contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da 

União para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o presente programa 

contribuirá para a integração da ação 

climática e para a consecução da meta 

global que consiste em canalizar 25 % das 

despesas constantes do orçamento da UE 

para apoiar objetivos climáticos. As 

medidas ao abrigo do presente programa 

deverão contribuir com 61 % da dotação 

financeira global do mesmo para objetivos 

climáticos. As medidas pertinentes serão 

identificadas durante a preparação e a 

execução do programa e reanalisadas no 

contexto dos processos de avaliação e de 
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revisão pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 
Texto da Comissão Alteração 

(24) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da 

União para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o presente programa 

contribuirá para a integração da ação 

climática e para a consecução da meta 

global que consiste em canalizar 25 % das 

despesas constantes do orçamento da UE 

para apoiar objetivos climáticos. As 

medidas ao abrigo do presente programa 

deverão contribuir com 61 % da dotação 

financeira global do mesmo para objetivos 

climáticos. As medidas pertinentes serão 

identificadas durante a preparação e a 

execução do programa e reanalisadas no 

contexto dos processos de avaliação e de 

revisão pertinentes. 

(24) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da 

União para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o presente programa 

contribuirá para a integração da ação 

climática e ambiental e para a consecução 

da meta global que consiste em canalizar 

25 % das despesas constantes do 

orçamento da UE para apoiar objetivos 

climáticos. As medidas ao abrigo do 

presente programa deverão contribuir com 

61 % da dotação financeira global do 

mesmo para objetivos climáticos e 

ambientais. As medidas pertinentes serão 

identificadas durante a preparação e a 

execução do programa e reanalisadas no 

contexto dos processos de avaliação e de 

revisão pertinentes. 

Or. ro 

Alteração  61 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 
Texto da Comissão Alteração 

(25) Durante a execução do programa, 

deve ser dada a devida atenção à estratégia 

para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 

(25) Durante a execução do programa, 

deve ser dada a devida atenção à estratégia 

para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
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conta artigo 349.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) 

e as necessidades e vulnerabilidades 

específicas destas regiões. As políticas da 

União, além das relacionadas com o 

ambiente, o clima e a transição para as 

energias limpas relevantes, devem ser 

também tidas em consideração. 

conta artigo 349.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) 

e as necessidades e vulnerabilidades 

específicas destas regiões. As políticas da 

União, além das relacionadas com o 

ambiente, o clima, a economia circular e a 

transição para as energias limpas 

relevantes, devem ser também tidas em 

consideração. 

_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final de terça-feira, 24 de 

outubro de 2017. 

30 COM(2017) 623 final de terça-feira, 24 de 

outubro de 2017. 

Or. it 

 

Alteração  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) A avaliação do presente 

regulamento fornecerá as informações 

necessárias para o processo de tomada de 

decisões, se necessário, melhorar o 

programa. Para além de avaliar o 

cumprimento, pelo programa, dos 

objetivos do artigo 3.º do presente 

regulamento, deve ser dada especial 

atenção ao processo de candidatura, de 

modo a garantir que estes fundos sejam 

acessíveis a todos os projetos relevantes. É 

de extrema importância garantir que a 

participação das comunidades locais e da 

sociedade civil se processe de forma 

prática e simples. 

Or. en 

 

Alteração  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 
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Proposta de regulamento 

Considerando 38 

 
Texto da Comissão Alteração 

(38) Atendendo a que os objetivos do 

presente regulamento, a saber, contribuir 

para o desenvolvimento sustentável e para 

a concretização dos objetivos e das metas 

da legislação, das estratégias, dos planos 

ou dos compromissos internacionais da 

União em matéria ambiental, climática e 

das energias limpas relevantes, não 

podem ser suficientemente realizados 

pelos Estados-Membros, mas podem, em 

razão da sua dimensão e dos seus efeitos, 

ser mais bem alcançados a nível da 

União, a União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 

subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 

do Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para atingir aqueles objetivos. 

(38) Em conformidade com o princípio 

da subsidiariedade, consagrado no artigo 

5.º do Tratado da União Europeia, e com o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para atingir 

aqueles objetivos e deixa aos Estados-

Membros da UE liberdade suficiente para 

dar resposta às suas necessidades locais 

ou específicas. 

Or. fr 

Alteração  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2.º - n.º 1 - ponto 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1) «Projetos estratégicos para a 

natureza», projetos que apoiam a 

consecução dos objetivos da União no 

domínio da natureza e biodiversidade 

mediante a execução de programas de ação 

coerentes nos Estados-Membros para 

integrar esses objetivos e prioridades 

noutras políticas e instrumentos de 

financiamento, incluindo pela execução 

coordenada dos quadros de ação 

prioritários estabelecidos nos termos da 

1) «Projetos estratégicos para a 

natureza», projetos que apoiam a 

consecução dos objetivos da União no 

domínio da natureza e biodiversidade, 

estabelecidos nomeadamente na Diretiva 

2009/147/CE e na Diretiva 92/43/CEE do 

Conselho, mediante a execução de 

programas de ação coerentes nos Estados-

Membros para integrar esses objetivos e 

prioridades noutras políticas e instrumentos 

de financiamento, incluindo pela execução 
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Diretiva 92/43/CEE; coordenada dos quadros de ação 

prioritários estabelecidos nos termos da 

Diretiva 92/43/CEE; 

Or. en 

 

Alteração  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4) «Projetos de ação normalizados», 

projetos, diferentes dos projetos integrados 

estratégicos, dos projetos estratégicos para 

a natureza ou dos projetos de assistência 

técnica, que prosseguem os objetivos 

específicos do programa previstos no 

artigo 3.º, n.º 2; 

4) «Projetos de ação normalizados», 

projetos, diferentes dos projetos integrados 

estratégicos, dos projetos estratégicos para 

a natureza ou dos projetos de assistência 

técnica, tais como os projetos com 

abordagem da base para o topo 

(desenvolvimento local de base 

comunitária), que prosseguem os objetivos 

específicos do programa previstos no 

artigo 3.º, n.º 2; 

Or. en 

 

Alteração  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para o 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia sustentável, circular, eficiente 

em termos energéticos e de recursos, 

hipocarbónica e resistente às alterações 

climáticas, incluindo pela transição para 

um sistema energético de elevada 

eficiência e de base renovável, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 
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desenvolvimento sustentável. ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para 

um elevado nível de proteção ambiental e 

uma ambiciosa ação climática. O 

programa irá igualmente apoiar a 

melhoria da governação ambiental e 

climática a todos os níveis, incluindo uma 

maior participação da sociedade civil, das 

ONG e dos intervenientes a nível local. 

Or. en 

 

Alteração  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas e 

renováveis, , para a promoção da 

bioeconomia, para a proteção e a melhoria 

da qualidade do ambiente, para suster e 

inverter a perda de biodiversidade e de 

ações climáticas ambiciosas, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento sustentável. 

O programa deve também contribuir para 

um melhor envolvimento de todas as 

partes interessadas relevantes nas ações 

em matéria de ambiente, energia e clima. 

Or. en 

 

Alteração  68 

Beata Gosiewska 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade incluindo o apoio à rede 

Natura 2000 e o combate à degradação 

dos ecossistemas, contribuindo, assim, para 

o desenvolvimento sustentável. 

Or. en 

 

Alteração  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para 

assegurar a proteção e a melhoria da 

qualidade do ambiente e para suster e 

inverter a perda de biodiversidade, 

contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

Or. en 

 

Alteração  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Desenvolver, demonstrar e 

promover técnicas e abordagens 

inovadoras com vista a atingir os objetivos 

da legislação e da política da União nos 

domínios do ambiente e da ação climática, 

incluindo a transição para as energias 

limpas, e contribuir para a aplicação de 

melhores práticas no domínio da natureza e 

biodiversidade; 

a) Desenvolver, demonstrar e 

promover técnicas e abordagens 

inovadoras com vista a atingir os objetivos 

da legislação e da política da União nos 

domínios do ambiente e da ação climática, 

incluindo a transição para as energias 

limpas, e contribuir para a aplicação de 

melhores práticas no domínio da natureza e 

biodiversidade e de sistemas agrícolas e 

alimentares sustentáveis; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Desenvolver, demonstrar e 

promover técnicas e abordagens 

inovadoras com vista a atingir os objetivos 

da legislação e da política da União nos 

domínios do ambiente e da ação climática, 

incluindo a transição para as energias 

limpas, e contribuir para a aplicação de 

melhores práticas no domínio da natureza e 

biodiversidade; 

a) Desenvolver, demonstrar e 

promover técnicas e abordagens 

inovadoras com vista a atingir os objetivos 

da legislação e da política da União nos 

domínios do ambiente e da ação climática, 

incluindo a transição para as energias 

limpas, e contribuir e apoiar a aplicação de 

melhores práticas no domínio da natureza e 

biodiversidade; 

Or. en 

 

Alteração  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 - alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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b) Apoiar o desenvolvimento, a 

aplicação, o acompanhamento e a execução 

da legislação e das políticas relevantes da 

União, inclusivamente mediante a melhoria 

da governação por via do reforço das 

capacidades dos intervenientes dos setores 

público e privado, bem como da 

participação da sociedade civil; 

b) Apoiar o desenvolvimento, a 

aplicação, o acompanhamento e a execução 

da legislação e das políticas relevantes da 

União, inclusivamente mediante a melhoria 

da governação por via do reforço das 

capacidades dos intervenientes dos setores 

público e privado, incluindo a agricultura, 

a horticultura, a silvicultura e as pescas, 
bem como da participação da sociedade 

civil; 

Or. en 

 

Alteração  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A O programa não prejudicará os 

objetivos de outras legislações e políticas 

da União; 

Or. en 

Justificação 

Lamentavelmente, os projetos LIFE em alguns Estados-Membros causaram controvérsia e 

conflitos públicos nos últimos anos devido à expropriação de explorações agrícolas 

familiares. Devem ser evitados conflitos de aplicação do LIFE com outras legislações e 

políticas da União, como a PAC e a proteção de jovens agricultores e de explorações 

agrícolas familiares. A cooperação p. ex. com agricultores e proprietários de terras, mas 

também as PME e o setor privado, deve ser reforçada no regulamento do Fundo LIFE. 

 

Alteração  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 a-A) práticas agrícolas sustentáveis, 

incluindo biodiversidade dos solos e agro-

biodiversidade, captura de carbono, 

monitorização dos solos, proteção dos 

solos e das águas; 

Or. en 

 

Alteração  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 –n.º 1 – ponto 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) O subprograma «Atenuação das 

alterações climáticas e adaptação aos seus 

efeitos»; 

a) O subprograma «Governação e 

atenuação das alterações climáticas e 

adaptação aos seus efeitos»; 

Or. en 

 

Alteração  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A dotação financeira para a 

execução do programa para o período 

2021-2027 é de 5 450 000 000 EUR a 

preços correntes. 

1. O enquadramento financeiro de 

referência para a execução do presente 

regulamento durante o período de 2021-

2027 é de 7 900 000 000 EUR 

Or. en 

 

Alteração  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 



 

PE626.777v01-00 34/49 AM\1160530PT.docx 

PT 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A dotação financeira para a 

execução do programa para o período 

2021-2027 é de 5 450 000 000 EUR a 

preços correntes. 

1. A dotação financeira para a 

execução do programa para o período 

2021-2027 é de 7 900 000 000 EUR a 

preços correntes. 

Or. en 

Justificação 

A resolução do Parlamento Europeu de 14/03/2018, «O próximo QFP: preparar a posição do 

Parlamento sobre o QFP após 2020», apelando a que o financiamento do programa LIFE 

seja duplicado. O atual programa LIFE 2014-2020 representa cerca de 3,45 mil milhões de 

EUR, atingindo os 6,9 mil milhões de EUR com a duplicação. Os fundos para a 

«TRANSIÇÃO PARA AS ENERGIAS LIMPAS» no valor de 1 000 milhões de EUR são 

provenientes do «Programa Energia Inteligente – Europa» no âmbito do Horizonte 2020, 

pelo que devem ser considerados como financiamento adicional. 

 

Alteração  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) 3 500 000 000 EUR para o domínio 

do Ambiente, dos quais: 

a) 5 200 000 000 EUR para o 

domínio do Ambiente, dos quais: 

Or. en 

 

Alteração  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 
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a) 3 500 000 000 EUR para o domínio 

do Ambiente, dos quais: 

a) 5 200 000 000 EUR para o domínio 

do Ambiente, dos quais: 

Or. en 

Justificação 

Resolução do Parlamento Europeu, de 14/03/2018, sobre «O próximo QFP: preparar a 

posição do Parlamento sobre o QFP após 2020», apelando a que o financiamento do 

programa LIFE seja duplicado. No atual programa LIFE 2014-2020, o subprograma 

«Ambiente» apresenta um orçamento de 2,6 mil milhões de EUR, atingindo os 

5,2 mil milhões de EUR com a duplicação. 

 

Alteração  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1) 2 150 000 000 EUR para o 

subprograma Natureza e biodiversidade; 

1) 3 200 000 000 EUR para o 

subprograma Natureza e biodiversidade, 

sendo mantida a delimitação de 60 % para 

natureza e biodiversidade 

Or. en 

 

Alteração  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1) 2 150 000 000 EUR para o 

subprograma Natureza e biodiversidade; 

1) 3 200 000 000 EUR para o 

subprograma Natureza e biodiversidade; 

Or. en 
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Alteração  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2) 1 350 000 000 EUR para o 

subprograma Economia circular e 

qualidade de vida; 

2) 2 000 000 000 EUR para o 

subprograma Economia circular e 

qualidade de vida; 

Or. en 

 

Alteração  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2) 1 350 000 000 EUR para o 

subprograma Economia circular e 

qualidade de vida; 

2) 2 000 000 000 EUR para o 

subprograma Economia circular e 

qualidade de vida; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) 1 950 000 000 EUR para o domínio 

da Ação Climática, dos quais: 

b) 2 700 000 000 EUR para o 

domínio da Ação Climática, dos quais: 

Or. en 
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Alteração  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) 1 950 000 000 EUR para o domínio 

da Ação Climática, dos quais: 

b) 2 700 000 000 EUR para o domínio 

da Ação Climática, dos quais: 

Or. en 

Justificação 

Resolução do Parlamento Europeu, de 14/03/2018, sobre «O próximo QFP: preparar a 

posição do Parlamento sobre o QFP após 2020», apelando a que o financiamento do 

programa LIFE seja duplicado. No atual programa LIFE 2014-2020, o subprograma 

«Ambiente» apresenta um orçamento de 860 milhões de EUR, atingindo os 1,7 mil milhões de 

EUR com a duplicação. 

 

Alteração  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – ponto 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1) 950 000 000 EUR para o 

subprograma Atenuação das alterações 

climáticas e adaptação aos seus efeitos; 

1) 1 700 000 000 EUR para o 

subprograma Atenuação das alterações 

climáticas e adaptação aos seus efeitos; 

Or. en 

 

Alteração  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – ponto 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1) 950 000 000 EUR para o 

subprograma Atenuação das alterações 

climáticas e adaptação aos seus efeitos; 

1) 1 700 000 000 EUR para o 

subprograma Atenuação das alterações 

climáticas e adaptação aos seus efeitos; 

Or. en 

Justificação 

Resolução do Parlamento Europeu, de 14/03/2018, sobre «O próximo QFP: preparar a 

posição do Parlamento sobre o QFP após 2020», apelando a que o financiamento do 

programa LIFE seja duplicado. No atual programa LIFE 2014-2020, o subprograma 

«Ambiente» apresenta um orçamento de 860 milhões de EUR, atingindo os 1,7 mil milhões de 

EUR com a duplicação. 

 

Alteração  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – ponto 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2) 1 000 000 000 EUR para o 

subprograma Transição para as energias 

limpas. 

2) 2 028 000 000 EUR para o 

subprograma Transição para as energias 

limpas. 

Or. en 

 

Alteração  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A Pelo menos 61 % dos recursos 

orçamentais atribuídos a projetos 

apoiados através de subvenções de ação 

concedidas no âmbito do subprograma 

relativo ao ambiente serão destinados a 
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projetos de apoio à conservação da 

natureza e da biodiversidade. 

Or. en 

Justificação 

A proteção da natureza e da biodiversidade constitui um dos principais objetivos do 

programa LIFE. Por conseguinte, deve garantir-se que o financiamento seja canalizado para 

estas áreas. Este ponto está em conformidade com o atual Regulamento LIFE. 

 

Alteração  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O programa pode conceder 

financiamento em qualquer das formas 

previstas no Regulamento Financeiro, 

designadamente subvenções, prémios e 

concursos públicos. Pode também prestar o 

financiamento sob a forma de instrumentos 

financeiros no âmbito de operações de 

financiamento misto. 

2. O programa pode conceder 

financiamento em qualquer das formas 

previstas no Regulamento Financeiro, 

designadamente subvenções, prémios e 

concursos públicos. Pode também prestar o 

financiamento sob a forma de instrumentos 

financeiros no âmbito de operações de 

financiamento misto até um limite máximo 

de 20 % da dotação financeira referida no 

artigo 5.º, n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A Um máximo de 25 % da dotação 

financeira referida no artigo 5.º, n.º 1 será 

atribuído a projetos integrados 

estratégicos. 
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Or. en 

 

Alteração  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

As subvenções ao abrigo do programa são 

concedidas e geridas de acordo com o 

título VIII do Regulamento Financeiro. 

As subvenções ao abrigo do programa são 

concedidas e cofinanciadas a uma taxa de 

75 %e geridas de acordo com o título VIII 

do Regulamento Financeiro. 

Or. en 

 

Alteração  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea -a) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (-a) Os projetos financiados pelo 

programa darão um significativo 

contributo para a realização de, pelo 

menos, um dos objetivos definidos no 

artigo 3.º; 

Or. en 

 

Alteração  94 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem contribuir para a 
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objetivos em matéria de ambiente, clima ou 

energias limpas relevantes do programa e, 

sempre que possível, devem promover o 

recurso a contratos públicos ecológicos; 

consecução de pelo menos um dos 
objetivos em matéria de ambiente, clima, 

transição para um modelo económico 

circular ou energias sustentáveis, sem 

prejudicar os outros objetivos do programa 

e, sempre que possível, devem promover o 

recurso a contratos públicos ecológicos; 

Or. it 

Justificação 

O programa LIFE não deve apenas «não prejudicar» os objetivos ambientais, climáticos e 

energéticos da UE, mas deve contribuir ativamente para a sua realização. Além disso, a 

formulação de projetos de «energia limpa relevante» parece demasiado vaga. 

Alteração  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

objetivos em matéria de ambiente, clima ou 

energias limpas relevantes do programa e, 

sempre que possível, devem promover o 

recurso a contratos públicos ecológicos; 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

objetivos em matéria de ambiente, clima ou 

energias limpas relevantes do programa e, 

tanto quanto possível, devem promover o 

recurso a contratos públicos ecológicos; 

Or. en 

 

Alteração  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

objetivos em matéria de ambiente, clima ou 

energias limpas relevantes do programa e, 

sempre que possível, devem promover o 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem contribuir para os 

objetivos em matéria de ambiente, clima ou 

energias limpas relevantes do programa e, 

sempre que possível, devem promover o 
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recurso a contratos públicos ecológicos; recurso a contratos públicos ecológicos; 

Or. en 

 

Alteração  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

objetivos de outras legislações e 

prioridades políticas da União, 

nomeadamente a eficiência de recursos e 

a produção alimentar; 

Or. en 

 

Alteração  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Deve ser dada prioridade a projetos 

que revelem o maior potencial de 

reprodução e adoção pelo setor público ou 

privado ou que sejam mais suscetíveis de 

mobilizar os maiores investimentos ou 

recursos financeiros (potencial 

catalisador); 

c) Deve ser dada prioridade a projetos 

que revelem o maior potencial de 

reprodução e adoção pelo setor público ou 

privado; 

Or. en 

 

Alteração  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 
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Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 - alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Deve ser dada prioridade a 

projetos com maior potencial de 

envolvimento e cooperação inteligente por 

parte da sociedade civil, proprietários de 

terras, agricultura, horticultura e 

silvicultura; 

Or. en 

Justificação 

O envolvimento e a cooperação inteligente por parte da sociedade civil, proprietários de 

terras, agricultura, horticultura e silvicultura para desenvolver, demonstrar e promover 

técnicas e abordagens inovadoras com vista a atingir os objetivos da legislação e da política 

da União nos domínios do ambiente e da ação climática, incluindo a transição energética, e 

contribuir e apoiar a aplicação das melhores práticas no domínio da natureza e 

biodiversidade constitui algo que é essencial para a existência de projetos LIFE bem-

sucedidos, tal como demonstrado pela experiência passada. 

 

Alteração  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) A Comissão garantirá equilíbrio 

geográfico para o projeto financiado pelo 

programa; 

Or. en 

 

Alteração  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea f) 

 



 

PE626.777v01-00 44/49 AM\1160530PT.docx 

PT 

Texto da Comissão Alteração 

f) Sempre que adequado, deve ser 

dada especial atenção a projetos em zonas 

geográficas com necessidades ou 

vulnerabilidades específicas, por exemplo, 

zonas com desafios ambientais ou 

condicionantes naturais específicos, zonas 

transfronteiriças ou regiões ultraperiféricas. 

f) Sempre que adequado, deve ser 

dada especial atenção a projetos, desde 

estes tragam benefícios ambientais, em 

zonas geográficas com necessidades ou 

vulnerabilidades específicas, por exemplo, 

zonas com desafios ambientais ou 

condicionantes naturais específicos, zonas 

transfronteiriças ou regiões ultraperiféricas. 

Or. en 

 

Alteração  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 - alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) A aquisição seja a única forma, ou 

a forma mais eficaz em termos de custos, 

de alcançar o estado de conservação 

pretendido; 

b) A aquisição seja a única forma, ou 

a forma mais eficaz em termos de custos, 

de alcançar o estado de conservação 

pretendido para a área alargada em torno 

do projeto; 

Or. en 

 

Alteração  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 - alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) A aquisição seja a única forma, ou 

a forma mais eficaz em termos de custos, 
de alcançar o estado de conservação 

pretendido; 

b) A aquisição seja a única forma de 

alcançar o estado de conservação 

pretendido: 

Or. en 
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Justificação 

No passado, houve terrenos agrícolas que foram comprados ou expropriados usando fundos 

do LIFE, o que gerou controvérsia pública. A aquisição de terrenos deve ser a única forma 

de alcançar o resultado pretendido. Deve ser dada preferência à cooperação com os 

agricultores de modo a atingir os objetivos de conservação. 

 

Alteração  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

As operações de financiamento misto ao 

abrigo do presente programa são 

executadas em conformidade com o 

[Regulamento InvestEU] e o título X do 

Regulamento Financeiro. 

As operações de financiamento misto ao 

abrigo do presente programa são 

executadas em conformidade com o 

[Regulamento InvestEU] e o título X do 

Regulamento Financeiro. As operações de 

financiamento misto ao abrigo do 

presente programa não beneficiam de um 

limite superior a 20 % da dotação 

financeira referida no artigo 5.º, n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O programa é executado por, pelo 

menos, dois dos programas de trabalho 

plurianuais a que se refere o artigo 110.º do 

Regulamento Financeiro. Os programas de 

trabalho estabelecem, quando aplicável, o 

montante global reservado para as 

operações de financiamento misto. 

1. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados nos termos do 

artigo 21.º para complementar o presente 

regulamento com, pelo menos, dois dos 

programas de trabalho plurianuais a que se 

refere o artigo 110.º do Regulamento 

Financeiro. 

Or. en 
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Alteração  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão adota, por meio de 

atos de execução, programas de trabalho 

plurianuais para o Programa LIFE. Os 

referidos atos de execução são adotados 

pelo procedimento de exame a que se 

refere o artigo 21.º-A. 

Or. en 

Justificação 

Este procedimento do Comité LIFE está em conformidade com o atual regulamento LIFE. Os 

Estados-Membros devem ser envolvidos na preparação dos programas de trabalho. 

 

Alteração  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A A Comissão deve assegurar que os 

colegisladores e as partes interessadas 

sejam consultados de forma adequada 

aquando do desenvolvimento dos 

programas de trabalho. 

Or. en 

 

Alteração  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 
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Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A avaliação intercalar do programa 

será realizada assim que houver 

informação suficiente disponível sobre a 

sua execução, o mais tardar quatro anos 

após o início da execução do programa. 

2. A avaliação intercalar do programa 

será realizada assim que houver 

informação suficiente disponível sobre a 

sua execução, o mais tardar quatro anos 

após o início da execução do programa. 

Essa avaliação intercalar será, se 

necessário, acompanhada de uma 

proposta de alteração do presente 

regulamento. 

Or. en 

Justificação 

Uma vez que o Regulamento LIFE não apresenta limite de tempo, poderá ser útil adaptar o 

regulamento a circunstâncias futuras. 

 

Alteração  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A avaliação intercalar do programa 

será realizada assim que houver 

informação suficiente disponível sobre a 

sua execução, o mais tardar quatro anos 

após o início da execução do programa. 

2. A avaliação intercalar do programa 

será realizada assim que houver 

informação suficiente disponível sobre a 

sua execução, o mais tardar quatro anos 

após o início da execução do programa e 

incluir a avaliação efetuada em aplicação 

do disposto no artigo 18.º, n.º 5. 

Or. en 

 

Alteração  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. Após a conclusão da execução do 

programa, o mais tardar quatro anos após o 

termo do período especificado no 

artigo 1.º, segundo parágrafo, a Comissão 

efetua uma avaliação final do programa. 

3. Após a conclusão da execução do 

programa, o mais tardar quatro anos após o 

termo do período especificado no 

artigo 1.º, segundo parágrafo, a Comissão 

efetua uma avaliação final do programa e 

incluir avaliações efetuadas em aplicação 

do disposto no artigo 18.º, n.º 5. 

Or. en 

 

Alteração  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão comunica as 

conclusões das avaliações, acompanhadas 

das suas observações, ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões. 

4. A Comissão comunica as 

conclusões das avaliações, acompanhadas 

das suas observações, ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões. A Comissão torna públicos 

os resultados das avaliações. 

Or. en 

 

Alteração  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21.º-A 

 Procedimento de comité 



 

AM\1160530PT.docx 49/49 PE626.777v01-00 

 PT 

 1. A Comissão é assistida pelo Comité do 

Programa LIFE para o Ambiente e a 

Ação Climática. Esse comité deve ser 

entendido como um comité na aceção do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

 2. Caso se remeta para o presente 

número, aplica-se o artigo 5.º do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

 Na falta de parecer do comité, a Comissão 

não adota o projeto de ato de execução, 

aplicando-se o artigo 5.º, n.º 4, terceiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 

n.º 182/2011. 

Or. en 

Justificação 

O procedimento do comité está em conformidade com as regras do atual programa LIFE. A 

boa cooperação da Comissão com os Estados-Membros deve ser mantida. O Comité LIFE 

deve ser preservado. 

 


