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Alteração 1
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para 
uma integração mais ambiciosa das 
questões climáticas no próximo período 
do QFP e a sua harmonização com o 
Acordo de Paris;

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); 

Or. en

Alteração 2
Bas Eickhout

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões 
climáticas no próximo período do QFP e a 

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP), quando o 
objetivo acordado antes de 2014 era de 
«pelo menos 20 %» para o período de 
2014-2020; salienta que, segundo a 
Comissão, será necessário um montante 
adicional de 3,5 mil milhões de euros em 
despesas relacionadas com o clima no 
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sua harmonização com o Acordo de Paris; orçamento de 2020, a fim de se atingir o 
objetivo de 20 %; sublinha que há que 
envidar todos os esforços para garantir que 
o objetivo global do orçamento da UE seja 
alcançado até ao final de 2020; reitera o 
seu apelo para uma integração mais 
ambiciosa das questões climáticas no 
próximo período do QFP, a fixar pelo 
menos em 50 %, e a sua harmonização 
com o Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 3
Martin Hojsík

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões 
climáticas no próximo período do QFP e a 
sua harmonização com o Acordo de Paris;

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual sublinha que há que 
envidar todos os esforços para garantir que 
o objetivo global do orçamento da UE seja 
alcançado até ao final de 2020; reitera o 
seu apelo para uma integração mais 
ambiciosa das questões climáticas, um 
melhor sistema de acompanhamento das 
ações em matéria de clima e uma maior 
resistência às alterações climáticas no 
próximo período do QFP e a sua 
harmonização com o Acordo de Paris e os 
objetivos das ações em matéria de clima 
da UE;

Or. en

Alteração 4
Eric Andrieu
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões 
climáticas no próximo período do QFP e a 
sua harmonização com o Acordo de Paris;

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões 
climáticas no próximo período do QFP, 
tendo o Parlamento solicitado 30 % na 
sua resolução de novembro de 2018, e a 
sua harmonização com o Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 5
Pascal Canfin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões 
climáticas no próximo período do QFP e a 
sua harmonização com o Acordo de Paris;

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões 
climáticas no próximo período do QFP e a 
sua harmonização com o Acordo de Paris; 
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insiste em que o próximo QFP se baseie 
numa metodologia sólida, definida em 
conformidade com as metodologias 
estabelecidas a nível internacional, a fim 
de acompanhar o financiamento das 
ações em matéria de clima e evitar o risco 
de sobrestimação das ações em matéria de 
clima;  considera que a orçamentação 
verde do próximo QFP é fundamental 
para alcançar os nossos objetivos em 
matéria de clima;

Or. en

Alteração 6
Stanislav Polčák

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; lamenta que a tendência aponte para 
apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões 
climáticas no próximo período do QFP e a 
sua harmonização com o Acordo de Paris;

1. Salienta que 21,0 % do total das 
dotações de autorização do projeto de 
orçamento para 2020 dizem respeito ao 
clima; opõe-se a que a tendência aponte 
para apenas 19,7 % do orçamento da União 
durante o período do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP); sublinha que 
há que envidar todos os esforços para 
garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao 
final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões 
climáticas no próximo período do QFP e a 
sua harmonização com o Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 7
Martin Hojsík

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Observa que 8,3 % do total das 
dotações de autorização dizem respeito à 
inversão do declínio da biodiversidade; 
solicita a disponibilização de recursos 
suficientes e rastreáveis para assegurar a 
proteção a longo prazo da biodiversidade 
em toda a União;

2. Observa com preocupação que , 
mais uma vez, apenas 8,3 % do total das 
dotações de autorização dizem respeito à 
inversão do declínio da biodiversidade, 
apesar da aceleração sem precedentes da 
taxa de extinção das espécies  observada; 
solicita a disponibilização de recursos 
suficientes e rastreáveis para assegurar a 
proteção a longo prazo e coerente da 
biodiversidade em toda a União;

Or. en

Alteração 8
Bas Eickhout

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que 8,3 % do total das 
dotações de autorização dizem respeito à 
inversão do declínio da biodiversidade; 
solicita a disponibilização de recursos 
suficientes e rastreáveis para assegurar a 
proteção a longo prazo da biodiversidade 
em toda a União;

2. Lamenta que apenas 8,3 % do total 
das dotações de autorização digam respeito 
à inversão do declínio da biodiversidade, o 
rácio mais baixo desde 2015; solicita a 
disponibilização de aumentos suficientes 
para assegurar a proteção a longo prazo da 
biodiversidade em toda a União;

Or. en

Alteração 9
Pascal Canfin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que 8,3 % do total das 
dotações de autorização dizem respeito à 
inversão do declínio da biodiversidade; 

2. Observa que 8,3 % do total das 
dotações de autorização dizem respeito à 
inversão do declínio da biodiversidade; 
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solicita a disponibilização de recursos 
suficientes e rastreáveis para assegurar a 
proteção a longo prazo da biodiversidade 
em toda a União;

solicita a disponibilização de recursos 
suficientes e rastreáveis para assegurar a 
proteção a longo prazo da biodiversidade 
em toda a União; insiste em que o próximo 
QFP se baseie numa metodologia sólida, 
definida em conformidade com as 
metodologias estabelecidas a nível 
internacional, a fim de acompanhar a 
evolução da biodiversidade e evitar o risco 
de sobrestimação das ações em prol da 
biodiversidade;

Or. en

Alteração 10
Adina-Ioana Vălean

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que, em particular no 
último ano do QFP, é necessário um 
orçamento ambicioso para programas 
relacionados com a ação climática e a 
proteção da biodiversidade, a fim de criar 
uma ponte para o próximo QFP, que se 
prevê ter um arranque lento até que todos 
os novos programas estejam operacionais;

Or. en

Alteração 11
Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que importa atribuir 
recursos suficientes no orçamento à 
aplicação do futuro Pacto Verde 
Europeu;

Suprimido
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Or. en

Alteração 12
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que importa atribuir 
recursos suficientes no orçamento à 
aplicação do futuro Pacto Verde 
Europeu;

3. Salienta que importa atribuir 
recursos suficientes no orçamento para 
efetuar uma avaliação das consequências 
ambientais do aumento do volume das 
trocas comerciais ao abrigo dos acordos 
de comércio livre;

Or. en

Alteração 13
Stanislav Polčák

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que importa atribuir 
recursos suficientes no orçamento à 
aplicação do futuro Pacto Verde Europeu;

3. Insta a União a afetar fundos 
suficientes para a plena e eficaz aplicação 
do futuro Pacto Verde Europeu;

Or. en

Alteração 14
Adina-Ioana Vălean

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Além disso, no contexto das 
orientações políticas para a próxima 
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Comissão Europeia, lançadas pela 
Presidente eleita da Comissão, existe uma 
urgência absoluta em acelerar a redução 
das emissões e, por conseguinte, é 
necessário alterar o orçamento de 2020, 
reforçando os programas destinados a 
apoiar a transição do carvão para o gás 
na produção de energia;

Or. en

Alteração 15
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Em conformidade com a Agenda 
2030 e os compromissos assumidos pela 
União e pelos seus Estados-Membros na 
Assembleia-Geral das Nações Unidas, 
salienta a necessidade de assegurar 
recursos suficientes no orçamento de 
2020 para a consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável;

Or. en

Alteração 16
Bas Eickhout

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Regista o aumento de 21,5 milhões 
de EUR nas dotações de autorização para o 
programa LIFE (+3,9 %); lamenta que este 
programa represente apenas 0,3 % do 
projeto de orçamento para 2020;

4. Regista o aumento de 21,5 milhões 
de EUR nas dotações de autorização para o 
programa LIFE (+3,9 %); está convicto de 
que o orçamento LIFE para 2020 é 
insuficiente (294,9 milhões de euros); 
solicita um aumento significativo para 
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2020, a fim de estar preparado e em 
conformidade com os pedidos do 
Parlamento no sentido de duplicar o 
programa LIFE durante o QFP pós-2020; 
lamenta profundamente que este programa 
represente apenas 0,3 % do projeto de 
orçamento para 2020;

Or. en

Alteração 17
Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Regista o aumento de 21,5 milhões 
de EUR nas dotações de autorização para o 
programa LIFE (+3,9 %); lamenta que este 
programa represente apenas 0,3 % do 
projeto de orçamento para 2020;

4. Regista o aumento de 21,5 milhões 
de EUR nas dotações de autorização para o 
programa LIFE (+3,9 %);

Or. en

Alteração 18
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Congratula-se com o facto de o 
novo programa rescEU vir a receber 
156,2 milhões de euros, a fim de 
contribuir para um melhor combate aos 
sismos, aos incêndios florestais e a outras 
catástrofes naturais; salienta a 
necessidade de instrumentos como o 
Mecanismo de Proteção Civil e o Fundo 
de Solidariedade para cobrir as 
catástrofes ambientais e valorizar os 
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danos ambientais;

Or. en

Alteração 19
Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que devem ser atribuídos 
recursos adequados no orçamento à 
elaboração e aplicação do futuro plano 
europeu de luta contra o cancro;  
sublinha que este plano é essencial para 
promover e melhorar a prevenção, a 
investigação, o acesso à inovação e a 
reintegração;

Or. en

Alteração 20
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
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Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
sempre que apropriado, devem ser 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências para poderem 
cumprir o seu mandato e desempenhar as 
suas funções, assim como para promover 
uma abordagem científica na União; 
sublinha que uma melhor coordenação 
entre as agências otimizaria não só o seu 
trabalho como a utilização de fundos 
públicos;

Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
antes de atribuir mais recursos 
financeiros e humanos a estas agências, é 
necessário assegurar que estas sejam 
utilizadas no máximo das suas 
capacidades; sublinha que uma melhor 
coordenação entre as agências otimizaria 
não só o seu trabalho como a utilização de 
fundos públicos;

Or. en

Alteração 21
Maria Spyraki

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
sempre que apropriado, devem ser 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências para poderem 
cumprir o seu mandato e desempenhar as 
suas funções, assim como para promover 
uma abordagem científica na União; 
sublinha que uma melhor coordenação 
entre as agências otimizaria não só o seu 
trabalho como a utilização de fundos 

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) (+2); insta a que sejam 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências para poderem 
cumprir o seu mandato e desempenhar as 
suas funções, assim como para promover 
uma abordagem científica na União; 
salienta que uma melhor coordenação 
entre as agências otimizaria não só o seu 
trabalho como a utilização de fundos 
públicos;
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públicos;

Or. en

Alteração 22
Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
sempre que apropriado, devem ser 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências para poderem 
cumprir o seu mandato e desempenhar as 
suas funções, assim como para promover 
uma abordagem científica na União; 
sublinha que uma melhor coordenação 
entre as agências otimizaria não só o seu 
trabalho como a utilização de fundos 
públicos;

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
sempre que apropriado, devem ser 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências para poderem 
cumprir o seu mandato e desempenhar as 
suas funções, em resultado da legislação 
recentemente adotada, assim como para 
promover uma abordagem científica na 
União; sublinha que uma melhor 
coordenação entre as agências otimizaria 
não só o seu trabalho como a utilização de 
fundos públicos;

Or. en

Alteração 23
Ivan Vilibor Sinčić

Projeto de parecer
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N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
sempre que apropriado, devem ser 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências para poderem 
cumprir o seu mandato e desempenhar as 
suas funções, assim como para promover 
uma abordagem científica na União; 
sublinha que uma melhor coordenação 
entre as agências otimizaria não só o seu 
trabalho como a utilização de fundos 
públicos;

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
sempre que apropriado, devem ser 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências, a fim de 
garantir a sua independência, para 
poderem cumprir o seu mandato e 
desempenhar as suas funções, assim como 
para promover uma abordagem científica 
na União; sublinha que uma melhor 
coordenação entre as agências otimizaria 
não só o seu trabalho como a utilização de 
fundos públicos;

Or. en

Alteração 24
Eric Andrieu

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 

8. Observa que os lugares 
permanentes e temporários autorizados no 
âmbito do projeto de orçamento para 2020 
se mantêm inalterados relativamente ao 
orçamento de 2019 no que respeita ao 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
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das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
sempre que apropriado, devem ser 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências para poderem 
cumprir o seu mandato e desempenhar as 
suas funções, assim como para promover 
uma abordagem científica na União; 
sublinha que uma melhor coordenação 
entre as agências otimizaria não só o seu 
trabalho como a utilização de fundos 
públicos;

das Doenças (ECDC) e à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), ao passo que há 
um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
(+1) e a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, 
sempre que apropriado, devem ser 
atribuídos mais recursos humanos e 
financeiros a estas agências para poderem 
cumprir o seu mandato e desempenhar as 
suas funções, banir práticas irregulares 
como a elaboração de relatórios por 
escritores-fantasma ao serviço de grupos 
de pressão privados, assim como para 
promover uma abordagem científica na 
União; sublinha que uma melhor 
coordenação entre as agências otimizaria 
não só o seu trabalho como a utilização de 
fundos públicos;

Or. en

Alteração 25
Joanna Kopcińska

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Insta a Comissão a dar rapidamente 
início aos projetos-piloto e às ações 
preparatórias (PP-AP);

9. Insta a Comissão a dar rapidamente 
início aos projetos-piloto e às ações 
preparatórias (PP-AP), em particular a 
todas as PP-AP que digam respeito à 
saúde pública ou visem a melhoria do 
bem-estar dos cidadãos europeus;

Or. en

Alteração 26
Maria Spyraki
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Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que os projetos-piloto e as 
ações preparatórias devem receber um 
financiamento adequado durante todo o 
seu ciclo de vida para permitir que possam 
alcançar o seu pleno potencial.

10. Salienta que os projetos-piloto e as 
ações preparatórias devem ser alinhados 
com os objetivos climáticos e  receber um 
financiamento substancial durante todo o 
seu ciclo de vida para permitir que possam 
alcançar o seu pleno potencial.

Or. en

Alteração 27
Martin Hojsík

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que os projetos-piloto e as 
ações preparatórias devem receber um 
financiamento adequado durante todo o seu 
ciclo de vida para permitir que possam 
alcançar o seu pleno potencial.

10. Recorda que os projetos-piloto e as 
ações preparatórias devem receber um 
financiamento adequado durante todo o seu 
ciclo de vida para permitir que possam 
alcançar o seu pleno potencial e preparar o 
terreno para a adoção de medidas futuras.

Or. en


