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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Viver bem, dentro das limitações do nosso planeta

Com a presente proposta legislativa, a Comissão Europeia visa estabelecer, para o período de 
2013 a 2020, o Sétimo Programa de Ação em matéria de Ambiente (PAA), o primeiro desde 
1973. Pouco antes de o 6.º PAA chegar ao termo, em julho de 2012, o Parlamento Europeu 
instou a Comissão Europeia, na sua resolução1 de 20 de abril de 2012, a apresentar, o mais 
brevemente possível, um programa destinado a dar-lhe seguimento, a fim de permitir uma 
transição para um futuro sustentável, assegurar a continuidade e evitar lacunas. A resolução 
do Parlamento convidava a Comissão a basear a sua futura proposta nas seguintes três 
prioridades: execução e reforço da legislação ambiental, integração dos objetivos ambientais 
em todas as políticas setoriais e dimensão internacional da proteção do ambiente. 

Em novembro de 2012, a Comissão apresentou o seu projeto de decisão relativa a um 
programa geral de ação da União em matéria de ambiente intitulado "Viver bem, dentro das 
limitações do nosso planeta". À semelhança dos programas anteriores, o 7.º PAA proposto 
visa constituir um quadro global para as diferentes medidas ambientais, roteiros e legislação 
recentemente publicados pela Comissão. Pretende-se que todos os atuais objetivos para 2020 
relacionados com o ambiente nos diferentes domínios políticos sejam incluídos e analisados 
em conjunto. Além disso, a presente proposta de PAA oferece uma perspetiva de longo prazo 
ao fornecer uma antevisão de 2050. O novo PAA visa aumentar o contributo da política 
ambiental para a transição no sentido de uma economia hipocarbónica e eficiente em termos 
de utilização dos recursos, na qual o capital natural seja protegido e reforçado e a saúde e 
bem-estar dos cidadãos sejam salvaguardados. 

A Comissão descreve, no anexo do projeto, uma série de nove objetivos prioritários que a UE 
e os Estados-Membros devem atingir:
1. Proteger, conservar e reforçar o capital natural da União;
2. Transformar a União numa economia hipocarbónica, eficiente na utilização dos recursos, 

verde e competitiva;
3. Proteger os cidadãos da União de pressões de caráter ambiental e riscos para a saúde e o 

bem-estar;
4. Maximizar os benefícios da legislação da União relativa ao ambiente;
5. Melhorar a fundamentação da política ambiental;
6. Assegurar investimentos para a política relativa ao ambiente e ao clima e determinar 

corretamente os preços;
7. Melhorar a integração e a coerência das políticas no domínio do ambiente;
8. Aumentar a sustentabilidade das cidades da União;
9. Melhorar a eficácia da União na confrontação dos desafios ambientais à escala regional e 

mundial.

Desafios ambientais do setor agrícola

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de abril de 2012, sobre a revisão do Sexto 

Programa de Ação em matéria de Ambiente e a definição de prioridades para o Sétimo Programa de Ação 
em matéria de Ambiente – Um melhor ambiente para uma vida melhor (2011/2194(INI)).
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O setor agrícola confronta-se com pressões significativas no contexto da crescente procura de 
alimentos à escala mundial, da existência de recursos limitados, da necessidade de medidas de 
proteção do ambiente e dos desafios colocados à produção alimentar pelas alterações 
climáticas. 

A agricultura contribui significativamente para as emissões de gases com efeito de estufa, 
mas, juntamente com as florestas, encerra também um potencial importante de mitigação das 
alterações climáticas através da absorção e armazenagem do carbono. A investigação e a 
inovação podem igualmente desempenhar um papel chave na mitigação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas, nomeadamente reduzindo as emissões provenientes da 
agricultura e melhorando a resistência das culturas aos efeitos das alterações climáticas.

A eficiência em termos de utilização de recursos na produção alimentar será essencial para 
dar resposta aos atuais e futuros desafios, dada a existência de recursos limitados. Segundo a 
FAO, a população mundial aumentará um terço até 2050. A par com a modificação dos 
padrões de consumo, este fenómeno provocará um aumento da procura de alimentos que 
poderá atingir os 70 %. É, portanto, fundamental que a agricultura europeia alcance os 
melhores níveis possíveis de sustentabilidade e eficiência na utilização de recursos.

É também importante recordar que os resíduos alimentares aumentaram 50 % à escala 
mundial desde 1974 e que são necessárias medidas urgentes para solucionar o problema do 
desperdício de alimentos na cadeia alimentar. 

As propostas legislativas para a reforma da PAC visam associar os pagamentos diretos ao 
fornecimento de bens públicos e afetar os fundos do FEADER a medidas agroambientais. 
Pretende-se com isto promover práticas ambientalmente benéficas, como a diversificação das 
culturas, a proteção dos prados permanentes e a criação e manutenção de zonas agrícolas e 
florestais ecologicamente valiosas. 

A União precisa de dar uma resposta global às alterações climáticas com vista a manter a 
resistência e competitividade da agricultura europeia, para que esta possa continuar a 
desempenhar o seu papel de fornecedor de serviços alimentares e ambientais de qualidade 
elevada, bem como contribuir para o desenvolvimento sustentável das zonas rurais da UE. 

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As emissões de poluentes para a 
atmosfera, a água e o solo foram
apreciavelmente reduzidas ao longo das 
últimas décadas, tal como as emissões de 
gases com efeito de estufa nos anos mais 
recentes. A legislação da UE relativa aos 
produtos químicos foi modernizada e a 
utilização de muitas substâncias tóxicas ou 
perigosas, como o chumbo, o cádmio e o 
mercúrio, foi objeto de restrição nos 
produtos consumidos pela generalidade dos 
agregados familiares. Os cidadãos da UE 
usufruem água da melhor qualidade a nível 
mundial. Por outro lado, mais de 18% do 
território e 4% dos mares da União foram 
designados como zonas de proteção da 
natureza.

2. As emissões de poluentes para a 
atmosfera, a água e o solo foram reduzidas 
ao longo das últimas décadas, tal como as 
emissões de gases com efeito de estufa nos 
anos mais recentes. A legislação da UE 
relativa aos produtos químicos foi 
modernizada e a utilização de muitas 
substâncias tóxicas ou perigosas, como o 
chumbo, o cádmio e o mercúrio, foi objeto 
de restrição nos produtos consumidos pela 
generalidade dos agregados familiares. Os 
cidadãos da UE usufruem água da melhor 
qualidade a nível mundial. Por outro lado, 
mais de 18% do território e 4% dos mares 
da União foram designados como zonas de 
proteção da natureza.

Alteração 2

Proposta de decisão
Anexo – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Continuam, todavia, a ser preocupantes 
muitas das tendências ambientais 
observadas na UE, quanto mais não seja 
devido a uma aplicação insuficiente da 
legislação vigente na União em matéria de 
ambiente. Somente 17% das espécies e 
habitats avaliados em conformidade com a 
Diretiva Habitats se encontram em bom 
estado, ao mesmo tempo que a degradação 
e a perda do capital natural estão a minar 
os esforços tendentes a conseguir os 
objetivos da UE em matéria de 
biodiversidade e de alterações climáticas.
Esta situação tem elevados custos 
associados, que ainda não foram objeto de 
uma quantificação adequada no nosso 
sistema económico ou social. A 
fragmentação é elevada em 30% do 
território da União Europeia, afetando a 

5. Continuam, todavia, a ser preocupantes 
muitas das tendências ambientais 
observadas na UE, quanto mais não seja 
devido a uma aplicação insuficiente da 
legislação vigente na União em matéria de 
ambiente. Somente 17% das espécies e 
habitats avaliados em conformidade com a 
Diretiva Habitats se encontram em bom 
estado. A fragmentação é elevada em 30% 
do território da União Europeia, afetando a 
conectividade e a saúde dos ecossistemas, 
bem como a sua capacidade de prestação 
de serviços e de oferta de habitats viáveis 
às espécies. Apesar dos progressos da UE 
na dissociação entre crescimento 
económico, por um lado, e emissões de 
gases com efeito de estufa, utilização dos 
recursos e impactos ambientais, por outro, 
a utilização dos recursos continua a ser, em 
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conectividade e a saúde dos ecossistemas, 
bem como a sua capacidade de prestação 
de serviços e de oferta de habitats viáveis 
às espécies. Apesar dos progressos da UE 
na dissociação entre crescimento 
económico, por um lado, e emissões de 
gases com efeito de estufa, utilização dos 
recursos e impactos ambientais, por outro, 
a utilização dos recursos continua a ser, em 
grande medida, insustentável e ineficiente 
e os resíduos não são ainda adequadamente 
geridos. Em consequência, as empresas da 
UE estão a subaproveitar as oportunidades 
significativas que a utilização eficiente dos 
recursos oferece, em termos de 
competitividade, reduções de custos, 
melhoramento da produtividade e 
segurança do aprovisionamento. Os níveis 
de qualidade da água e de poluição 
atmosférica são ainda problemáticos em 
muitas partes da Europa e os cidadãos da 
UE continuam a ser expostos a substâncias 
perigosas, pondo potencialmente em risco 
a sua saúde e bem-estar. Uma utilização 
insustentável da terra está a consumir solos 
férteis, com impactos na segurança 
alimentar e na consecução das metas de 
biodiversidade. A degradação dos solos 
continua, em grande medida, a não ser 
controlada.

grande medida, insustentável e ineficiente 
e os resíduos não são ainda adequadamente 
geridos. Em consequência, as empresas da 
UE estão a subaproveitar as oportunidades 
significativas que a utilização eficiente dos 
recursos oferece, em termos de 
competitividade, reduções de custos, 
melhoramento da produtividade e 
segurança do aprovisionamento. Os níveis 
de qualidade da água e de poluição 
atmosférica são ainda problemáticos em 
muitas partes da Europa e os cidadãos da 
UE continuam a ser expostos a substâncias 
perigosas, pondo potencialmente em risco 
a sua saúde e bem-estar. Uma utilização 
insustentável da terra está a consumir solos 
férteis, com impactos na segurança 
alimentar e na consecução das metas de 
biodiversidade. A degradação dos solos 
continua, em grande medida, a não ser 
controlada.

Alteração 3

Proposta de decisão
Anexo – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Para vivermos bem no futuro, é 
necessária uma ação urgente e concertada 
neste momento, com vista a melhorar a 
resiliência ecológica e maximizar os 
benefícios que a política de ambiente pode 
trazer à economia e à sociedade, 
respeitando ao mesmo tempo os limites 
ecológicos do planeta. O presente 
programa reflete o empenho da UE em se 

9. Para vivermos bem no futuro, é 
necessária uma ação urgente e concertada 
neste momento, com vista a melhorar a 
resiliência ecológica e maximizar os 
benefícios que a política de ambiente pode 
trazer à economia e à sociedade, 
respeitando ao mesmo tempo os limites 
ecológicos do planeta. O presente 
programa reflete o empenho da UE, na 
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tornar uma economia verde inclusiva que 
assegura crescimento e desenvolvimento, 
protege a saúde e o bem-estar do homem, 
proporciona empregos decentes, reduz as 
desigualdades, investe no capital natural e
preserva-o.

qualidade de bloco cujas ações têm um 
impacto global, no sentido de envidar 
esforços a nível internacional para 
promover a transição para uma economia 
verde inclusiva que assegura crescimento e 
desenvolvimento, protege a saúde e o
bem-estar humanos e a qualidade dos 
alimentos (em termos de higiene, valor 
nutricional e características 
organolépticas), proporciona empregos 
decentes, reduz as desigualdades, investe 
no capital natural e o preserva.

Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Esta transformação exige a plena 
integração das questões ambientais noutras 
políticas – energia, transportes, agricultura, 
pescas, economia e indústria, investigação 
e inovação, emprego e política social –, de 
modo a criar uma abordagem coerente e 
concertada. A ação no seio da UE deve 
igualmente ser complementada pelo 
reforço da ação à escala mundial e da 
cooperação com os países vizinhos, para 
enfrentar desafios comuns.

11. Esta transformação exige a plena 
integração das questões ambientais noutras 
políticas – energia, transportes, agricultura, 
pescas, comércio internacional, economia 
e indústria, investigação e inovação, 
emprego, política social e política fiscal 
(receitas associadas ao ambiente) –, de 
modo a criar uma abordagem coerente e 
concertada. A ação no seio da UE deve 
igualmente ser complementada pelo 
reforço da ação à escala mundial e da 
cooperação com os países vizinhos, para 
enfrentar desafios comuns.

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16. Na base da prosperidade económica e 
do bem-estar da UE está o seu capital 
natural, que inclui ecossistemas que 

16. Na base da prosperidade económica e 
do bem-estar da UE está o seu capital 
natural, que inclui ecossistemas naturais 
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fornecem bens e serviços essenciais, do 
solo fértil e das florestas multifuncionais às 
terras e mares produtivos, da água doce ao 
ar puro e à polinização, ao controlo das 
cheias, à regulação climática, à proteção 
contra catástrofes naturais. Uma parte 
considerável da legislação da UE, como a 
Diretiva-Quadro Água, a Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha, a Diretiva Qualidade 
do Ar e correlatas e as Diretivas Habitats e 
Aves, tem por objetivo a proteção, a 
conservação e o reforço do capital natural.
A legislação incidente nas alterações 
climáticas, nos produtos químicos, nas 
emissões industriais e nos resíduos 
contribui igualmente para aliviar as 
pressões sobre a biodiversidade
(ecossistemas, espécies e habitats).

ou explorados para fins agrícolas que 
fornecem bens e serviços essenciais, do 
solo fértil e das florestas multifuncionais às 
terras multifuncionais produtivas em 
todas as regiões e mares, da água doce ao 
ar puro e à polinização, ao controlo das 
cheias, à regulação climática, à proteção 
contra catástrofes naturais. Uma parte 
considerável da legislação da UE, como a 
Diretiva-Quadro Água, a Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha, a Diretiva Qualidade 
do Ar e correlatas e as Diretivas Habitats e 
Aves, tem por objetivo a proteção, a 
conservação e o reforço do capital natural.
A legislação incidente nas alterações 
climáticas, nos produtos químicos, nas 
emissões industriais e nos resíduos 
contribui igualmente para aliviar as 
pressões sobre a biodiversidade
(ecossistemas, espécies e habitats).

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. A despeito dos esforços consideráveis 
até à data, é provável que a exigência da 
Diretiva-Quadro Água de, até 2015, se 
obter um «bom estado ecológico» só seja 
cumprida em cerca de 53% das massas de 
água de superfície da UE. Também o 
objetivo da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha de, até 2020, se obter um «bom 
estado ambiental» está em risco de falhar, 
devido, entre outros motivos, a uma 
sobrepesca contínua e à presença de
detritos nos mares da Europa. E, embora as 
políticas da UE relativas às emissões 
atmosféricas e industriais tenham ajudado a 
reduzir muitas formas de poluição, os 
ecossistemas continuam a sofrer da 
deposição excessiva de nitrogénio e da 
poluição pelo ozono, associadas às 

18. A despeito dos esforços consideráveis 
até à data, é provável que a exigência da 
Diretiva-Quadro Água de, até 2015, se 
obter um «bom estado ecológico» só seja 
cumprida em cerca de 53% das massas de 
água de superfície da UE. Também o 
objetivo da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha de, até 2020, se obter um «bom 
estado ambiental» está em risco de falhar, 
devido, entre outros motivos, a uma 
sobrepesca contínua e à presença de 
detritos nos mares da Europa. E, embora as 
políticas da UE relativas às emissões 
atmosféricas e industriais tenham ajudado a 
reduzir muitas formas de poluição, os 
ecossistemas continuam a sofrer da 
deposição excessiva de nitrogénio e da 
poluição pelo ozono, associadas às 
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emissões com origem nos transportes, na 
agricultura intensiva e na produção de 
eletricidade.

emissões com origem nos transportes, nas 
práticas agrícolas não sustentáveis e na 
produção de eletricidade.

Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. Por conseguinte, proteger, conservar e 
reforçar o capital natural da UE implica 
também tratar os problemas na fonte, 
nomeadamente mediante uma melhor 
integração dos objetivos relativos ao 
capital natural noutras políticas, 
assegurando que estas são coerentes e 
produzem benefícios colaterais. Os 
elementos de «ecologização» que as 
propostas de reforma apresentadas pela 
Comissão contêm, com destaque para as 
políticas da UE relativas à agricultura, às 
pescas e à coesão, apoiadas pelas 
propostas de «ecologização» do orçamento 
da União no âmbito do quadro financeiro 
plurianual 2014-2020, destinam-se a 
apoiar estes objetivos. Por exemplo, os 
ecossistemas aquáticos das zonas rurais 
deverão beneficiar se os pagamentos aos 
agricultores forem vinculados ao 
cumprimento de requisitos pertinentes da 
Diretiva-Quadro Água, conforme consta 
das propostas da Comissão para a reforma 
da PAC. Tornar a PAC mais verde
promoverá também as práticas agrícolas 
ambientalmente benéficas de
diversificação das culturas, proteção dos 
prados permanentes e estabelecimento e 
manutenção de zonas agrícolas e florestas 
ecologicamente valiosas.

19. Por conseguinte, proteger, conservar e 
reforçar o capital natural da UE implica 
também tratar os problemas na fonte, 
nomeadamente mediante uma melhor 
integração dos objetivos relativos ao 
capital natural noutras políticas, 
assegurando que estas são coerentes e 
produzem benefícios colaterais. Os 
elementos de «ecologização» que as 
propostas de reforma apresentadas contêm, 
com destaque para as políticas da UE 
relativas à agricultura, às pescas e à coesão,
são apoiados pelas propostas de
«ecologização» do orçamento da União no 
âmbito do quadro financeiro plurianual 
2014-2020, que, portanto, deverá prever 
um orçamento adequado ao respetivo 
financiamento. Os ecossistemas aquáticos 
das zonas rurais deverão beneficiar da
transposição final da Diretiva-Quadro 
Água, uma vez que esta diretiva tenha 
sido implementada de maneira 
equivalente em todos os 
Estados-Membros, conforme consta das 
propostas da Comissão para a reforma da 
PAC. A ecologização continuada da PAC
promoverá também as práticas agrícolas 
ambientalmente benéficas no quadro dos 
pagamentos diretos e dos programas de
desenvolvimento rural. Um elemento 
essencial desta agricultura sustentável é 
uma prática responsável relativamente às 
gerações futuras, que, ao mesmo tempo, 
faz uma utilização moderada dos recursos 
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e é produtiva.

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-A. Há décadas que as práticas 
agrícolas na União contribuem para a 
preservação dos habitats e a diversidade 
das culturas. Nas últimas décadas, a 
agricultura e a silvicultura europeias 
conseguiram efetuar melhorias 
consideráveis em todos os aspetos 
ambientais e em todas as emissões de 
substâncias relevantes para a agricultura, 
em alguns casos graças a uma 
organização eficiente da produção.

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

22. A degradação, a fragmentação e a 
utilização insustentável da terra na UE 
estão a pôr em risco a prestação de 
diversos serviços ecossistémicos 
fundamentais, a ameaçar a biodiversidade e 
a agravar a vulnerabilidade da Europa às 
alterações climáticas e às catástrofes 
naturais. Estão também a causar a 
degradação do solo. A erosão do solo pela 
água, que compromete as suas funções e 
afeta a qualidade da água doce, atinge mais 
de 25% do território da UE. A 
contaminação e a impermeabilização do 
solo são problemas igualmente 
persistentes. Pensa-se que mais de meio 
milhão de sítios em toda a UE estão 
contaminados, continuando a suscitar 

22. A degradação, a fragmentação e a 
utilização insustentável da terra na UE 
estão a pôr em risco a prestação de 
diversos serviços ecossistémicos 
fundamentais, a ameaçar a biodiversidade e 
a agravar a vulnerabilidade da Europa às 
alterações climáticas e às catástrofes 
naturais. Estão também a causar a 
degradação do solo. A erosão do solo pela 
água, que compromete as suas funções e 
afeta a qualidade da água doce, atinge mais 
de 25% do território da UE. A 
contaminação e a impermeabilização do 
solo são problemas igualmente 
persistentes. Pensa-se que mais de meio 
milhão de sítios em toda a UE estão 
contaminados, continuando a suscitar 
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riscos ambientais e sanitários 
potencialmente graves até serem 
identificados e avaliados. Todos os anos, 
são ocupados mais de 1 000 km² de terras 
para fins de habitação, indústria, 
transportes ou lazer. É difícil ou oneroso 
inverter estas alterações de longo prazo, 
que quase sempre envolvem compromissos 
entre várias necessidades sociais, 
económicas e ambientais. Deveria haver 
um esforço no sentido de tornar mais 
sustentáveis as decisões dos 
Estados-Membros relativas ao planeamento 
da utilização da terra.

riscos ambientais e sanitários 
potencialmente graves até serem 
identificados e avaliados. Todos os anos, 
são ocupados mais de 1 000 km² de terras 
para fins de habitação, indústria, 
transportes ou lazer. É difícil ou oneroso 
inverter estas alterações de longo prazo, 
que quase sempre envolvem compromissos 
entre várias necessidades sociais, 
económicas e ambientais. Deveria haver 
um esforço no sentido de tornar mais 
sustentáveis as decisões dos 
Estados-Membros relativas ao planeamento 
da utilização da terra. A fim de solucionar 
o grave problema da impermeabilização 
dos solos, os Estados-Membros devem ser 
encorajados a tomar medidas para reduzir 
a superfície das terras utilizadas e 
preservar as terras agrícolas destinadas à 
produção de alimentos, forragens e 
matérias-primas renováveis.

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo – ponto 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. A agricultura e a silvicultura em 
conjunto representam 78 % da cobertura 
dos solos na União. Por conseguinte, a 
agricultura e a silvicultura continuam a 
desempenhar um papel preponderante na 
manutenção dos recursos naturais e das 
paisagens culturais enquanto condição 
prévia necessária para outras atividades 
humanas nas zonas rurais. A florestação 
desempenha um papel chave na fixação 
dos solos, bem como na adaptação às 
alterações climáticas e respetiva 
mitigação, enquanto a agricultura 
sustentável pode contribuir para uma 
melhor preservação do solo. Ao mesmo 
tempo, deve dar-se ênfase a práticas 
agrícolas integradas e inovadoras, como 
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as tecnologias de precisão e as 
abordagens ecológicas, e deve ser 
concedida especial atenção ao incremento 
da fertilidade do solo por meio de 
fertilizantes não químicos e do reforço da 
produção sustentável. 

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

23. Para reduzir as mais acentuadas 
pressões antropogénicas na terra, no solo e 
noutros ecossistemas da Europa, serão 
tomadas medidas para assegurar que as 
decisões relativas à utilização da terra, a 
todos os níveis pertinentes, deem a devida 
consideração aos impactos, quer 
ambientais quer sociais ou económicos. As 
conclusões da Cimeira Rio+20 apelaram a 
um «mundo neutro em termos de 
degradação da terra». A UE e os seus 
Estados-Membros devem ponderar qual o 
melhor modo para tornar operacional 
esse compromisso, dentro das respetivas 
competências, bem como tratar as 
questões relativas à qualidade do solo no 
âmbito de um quadro legislativo 
vinculativo. Serão também estabelecidos 
objetivos para a utilização sustentável da 
terra e para o solo.

23. Para reduzir as mais acentuadas 
pressões antropogénicas na terra, no solo e 
noutros ecossistemas da Europa, serão 
tomadas medidas a nível nacional para 
assegurar que as decisões relativas à 
utilização da terra, a todos os níveis 
pertinentes, deem a devida consideração 
aos impactos, quer ambientais quer sociais 
ou económicos. As conclusões da Cimeira 
Rio+20 apelaram a um «mundo neutro em 
termos de degradação da terra». O ideal 
seria que tal compromisso fosse assumido 
a nível dos Estados-Membros.

Tendo em conta o princípio da 
subsidiariedade, os problemas relativos à 
qualidade do solo podem ser solucionados 
mais eficazmente a nível dos 
Estados-Membros no âmbito de quadros 
jurídicos vinculativos. Serão também 
estabelecidos objetivos para a utilização 
sustentável da terra e para o solo.
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Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

24. Apesar de as emissões de nitrogénio e 
fósforo para o ambiente da UE terem 
diminuído consideravelmente ao longo dos 
últimos 20 anos, as libertações excessivas
de nutrientes continuam a afetar a 
qualidade do ar e da água e a ter impacto 
negativo nos ecossistemas, causando 
problemas significativos para a saúde 
humana. Em particular, a libertação de 
amoníaco, devida a uma gestão ineficiente
dos fertilizantes e a um tratamento
inadequado das águas residuais, carece de 
atenção urgente, para se conseguirem 
reduções mais expressivas nas libertações 
de nutrientes. São também necessários 
mais esforços para gerir o ciclo dos 
nutrientes de um modo mais eficaz em 
termos de custos e mais eficiente em 
termos de recursos, bem como para 
aumentar a eficiência na utilização dos 
fertilizantes. Há, pois, que melhorar a 
aplicação da legislação da UE relativa ao 
ambiente para responder a estes desafios,
tornando as normas mais rigorosas, 
quando necessário, e abordando o ciclo dos 
nutrientes como parte de uma abordagem 
mais holística que interligue e integre as 
políticas vigentes na UE com influência no 
combate às libertações excessivas de 
nutrientes e à eutrofização.

24. Apesar de as emissões de nitrogénio e 
fósforo para o ambiente da UE terem 
diminuído consideravelmente ao longo dos 
últimos 20 anos, as libertações
substanciais de nutrientes continuam a 
afetar a qualidade do ar e da água e a ter 
impacto negativo nos ecossistemas, 
causando problemas significativos para a 
saúde humana. Em particular, a libertação 
de amoníaco, devida a processos naturais 
(gestão dos fertilizantes e tratamento das 
águas residuais), carece de atenção, para se 
conseguirem reduções mais expressivas 
nas libertações de nutrientes. São também 
necessários mais esforços para gerir o ciclo 
dos nutrientes de um modo mais eficaz em 
termos de custos e mais eficiente em 
termos de recursos, bem como para 
aumentar a eficiência na utilização dos 
fertilizantes, criando ao mesmo tempo um 
ciclo de nutrientes sustentável entre zonas 
urbanas e rurais. Há, pois, que investir na 
investigação, melhorar a aplicação da 
legislação da UE relativa ao ambiente para 
responder a estes desafios, adaptando as 
normas, quando necessário, e abordando o 
ciclo dos nutrientes como parte de uma 
abordagem mais holística que interligue e 
integre as políticas vigentes na UE, como o 
Horizonte 2020, com influência no 
combate às libertações excessivas de 
nutrientes e à eutrofização.

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) A terra seja sustentavelmente gerida na 
UE, o solo seja adequadamente protegido e 
a reparação dos sítios contaminados 
prossiga;

(e) A terra seja sustentavelmente gerida na 
UE, o solo seja adequadamente protegido
nos Estados-Membros e a reparação dos 
sítios contaminados levada a cabo pelos 
Estados-Membros prossiga;

Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) As florestas e os serviços por elas 
prestados sejam protegidos e a sua 
resiliência às alterações climáticas e aos 
fogos seja melhorada.

(g) As florestas e a multiplicidade de
serviços por elas prestados sejam
preservados e geridos de forma 
sustentável e a sua resiliência às alterações 
climáticas e aos fogos seja melhorada, uma 
vez que as florestas são uma importante 
fonte renovável de matérias-primas.

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A polinização seja mantida a um 
nível elevado, sejam tomadas medidas 
para apoiar e promover a saúde das 
abelhas e, quando necessário, sejam 
tomadas medidas para assegurar que a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos 
que, segundo uma avaliação científica dos 
riscos, têm um impacto adverso nas 
populações de abelhas seja acompanhada 
da implementação de medidas de redução 
do risco.
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Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Tomar medidas complementares 
para salvaguardar, promover e apoiar os 
setores agrícolas que tenham 
demonstrado contribuir para a 
biodiversidade, nomeadamente o setor 
apícola.

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Intensificar esforços para reduzir a 
erosão e aumentar o teor de matéria 
orgânica do solo, reparar sítios 
contaminados e reforçar a integração dos 
aspetos relativos à utilização da terra num 
processo coordenado de tomada de 
decisões que envolva todos os níveis 
pertinentes da governação, com apoio na 
adoção de metas relativas ao solo e à terra 
enquanto recurso, bem como objetivos de 
planeamento da terra;

(e) Intensificar esforços a nível nacional
para reduzir a erosão e aumentar o teor de 
matéria orgânica do solo – nomeadamente 
através da preservação e do alargamento 
dos programas agroambientais do pilar 
"desenvolvimento rural" da PAC que já 
tenham demonstrado a sua eficácia –, 
reparar sítios contaminados e reforçar a 
integração dos aspetos relativos à 
utilização da terra num processo 
coordenado de tomada de decisões que 
envolva todos os níveis pertinentes da 
governação, com apoio na adoção de metas 
relativas ao solo e à terra enquanto recurso, 
bem como objetivos de planeamento da 
terra; intensificar os esforços a nível 
nacional para reduzir a superfície das 
terras utilizadas e preservar as terras 
agrícolas destinadas à produção de 
alimentos, forragens e matérias-primas 
renováveis.
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Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Preparar e pôr em prática uma nova 
estratégia da UE para as florestas, que 
atenda à procura múltipla e aos 
benefícios das florestas e contribua para 
uma abordagem mais estratégica da 
proteção e da valorização das florestas.

Suprimido

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

28. É necessária, em toda a economia, 
inovação que melhore a utilização eficiente 
dos recursos, a fim de aumentar a 
competitividade, num contexto de 
encarecimento, escassez e restrições 
crescentes à oferta de recursos. O setor 
empresarial é o principal motor da 
inovação, inclusive da ecoinovação. No 
entanto, os mercados, por si sós, não 
produzirão resultados. É essencial uma 
ação das autoridades, a nível da União e 
dos Estados-Membros, para proporcionar 
as condições corretas de enquadramento da 
ecoinovação, estimulando o 
desenvolvimento de soluções empresariais 
ou tecnológicas sustentáveis para os 
desafios ambientais.

28. São necessárias, em toda a economia,
investigação e inovação que melhorem a 
utilização eficiente dos recursos, a fim de 
aumentar a competitividade, num contexto 
de encarecimento, escassez e restrições 
crescentes à oferta de recursos. É 
necessária inovação no consumo de 
energia das máquinas agrícolas, a fim de 
aumentar a eficiência energética e reduzir 
as emissões de CO2, e é igualmente 
necessário incentivar a modernização das 
explorações agrícolas com vista a adotar 
métodos e tecnologias inovadores. O setor 
empresarial é o principal motor da 
inovação, inclusive da ecoinovação. No 
entanto, os mercados, por si sós, não 
produzirão resultados. É essencial uma 
ação das autoridades, a nível da União e 
dos Estados-Membros, para proporcionar 
as condições corretas de enquadramento da 
ecoinovação, estimulando o 
desenvolvimento de soluções empresariais 
ou tecnológicas sustentáveis para os 
desafios ambientais.
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Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

30. A aplicação integral do pacote UE 
relativo ao clima e à energia é essencial 
para alcançar os marcos identificados em 
relação a 2020 e para construir uma 
economia competitiva e hipocarbónica até 
2050. Se bem que a União Europeia esteja 
neste momento no bom caminho para, até 
2020, reduzir as emissões internas de gases 
com efeito de estufa para 20% abaixo dos 
níveis de 1990, o cumprimento da meta de 
20% de eficiência energética exigirá 
melhoramentos muito mais rápidos na 
eficiência. Esta questão é igualmente 
importante à luz da procura incessante de 
energia e do debate em curso sobre os 
conflitos entre a utilização da terra para a 
produção de alimentos ou para a 
bioenergia. Espera-se que a nova diretiva 
relativa à eficiência energética dê um 
contributo significativo a este respeito.

30. A aplicação integral do pacote UE 
relativo ao clima e à energia é essencial 
para alcançar os marcos identificados em 
relação a 2020 e para construir uma 
economia competitiva e hipocarbónica até 
2050. Se bem que a União Europeia esteja 
neste momento no bom caminho para, até 
2020, reduzir as emissões internas de gases 
com efeito de estufa para 20% abaixo dos 
níveis de 1990, o cumprimento da meta de 
20% de eficiência energética exigirá 
melhoramentos muito mais rápidos na 
eficiência. Esta questão é igualmente 
importante à luz da procura incessante de 
energia. Espera-se que a nova diretiva 
relativa à eficiência energética dê um 
contributo significativo a este respeito.

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo – ponto 32

Texto da Comissão Alteração

32. A assimilação, pela indústria, das 
melhores técnicas disponíveis, no âmbito 
da diretiva relativa às emissões industriais, 
conduzirá a melhores padrões de utilização 
dos recursos e à redução das emissões em 
mais de 50 000 grandes instalações 
industriais da UE, contribuindo assim 
significativamente para estimular o 
desenvolvimento de técnicas inovadoras, 
tornar a economia mais verde e reduzir, a 
mais longo prazo, os custos suportados 
pela indústria.

32. A assimilação, pela indústria, das 
melhores técnicas disponíveis, no âmbito 
da diretiva relativa às emissões industriais, 
conduzirá a melhores padrões de utilização 
dos recursos e à redução das emissões em 
mais de 50 000 grandes instalações 
industriais da UE, contribuindo assim 
significativamente para estimular o 
desenvolvimento de técnicas inovadoras, 
tornar a economia mais verde e reduzir, a 
mais longo prazo, os custos suportados 
pela indústria. Ao mesmo tempo, os 
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progressos no domínio da investigação e a 
criação de cadeias de abastecimento 
curtas e de mercados locais de produtos 
agrícolas podem reduzir 
significativamente as emissões de CO2 
provenientes do transporte de alimentos. 
As cadeias de abastecimento curtas são a 
garantia de alimentos mais frescos e mais 
sãos.

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo – ponto 35

Texto da Comissão Alteração

35. Com vista ao estabelecimento de um 
quadro de ação para melhorar outros 
aspetos da utilização eficiente dos recursos 
além das emissões de gases com efeito de 
estufa e da energia, serão definidas metas 
de redução do impacto ambiental global do 
consumo, em especial nos setores da 
alimentação, da habitação e da mobilidade.
Em conjunto, estes setores são 
responsáveis por quase 80% dos impactos 
ambientais do consumo. As conclusões da 
Cimeira Rio+20 reconheceram a 
necessidade de reduzir significativamente 
as perdas pós-colheita e outras perdas e 
resíduos ao longo de toda a cadeia 
alimentar.

35. Com vista ao estabelecimento de um 
quadro de ação para melhorar outros 
aspetos da utilização eficiente dos recursos 
além das emissões de gases com efeito de 
estufa e da energia, serão definidas metas 
de redução do impacto ambiental global do 
consumo, em especial no setor da 
alimentação, mediante uma redução do 
desperdício, e nos setores da habitação e 
da mobilidade. Em conjunto, estes setores 
são responsáveis por quase 80% dos 
impactos ambientais do consumo. As 
conclusões da Cimeira Rio+20 
reconheceram a necessidade de reduzir 
significativamente as perdas pós-colheita e
outras perdas e resíduos ao longo de toda a 
cadeia alimentar. Tal medida requer uma 
melhor valorização dos alimentos, das 
vendas locais, uma melhoria da logística, 
do transporte, da armazenagem e da 
embalagem. Todos os atores da cadeia 
alimentar estão envolvidos, 
nomeadamente comerciantes e 
consumidores. Estes últimos devem, além 
disso, ser sensibilizados e informados de 
maneira mais específica.
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Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

39. A eficiência na utilização dos recursos 
do setor hídrico será também considerada 
prioritária, a fim de ajudar à obtenção de 
um bom estado para a água. Muito embora 
as secas e a escassez de água afetem cada 
vez mais zonas, calcula-se que 20-40% da 
água disponível na Europa seja ainda 
desperdiçada, através, por exemplo, de 
fugas no sistema de distribuição. De acordo 
com as modelizações disponíveis, há ainda 
margem considerável para tornar mais 
eficiente a utilização da água na UE. Por 
outro lado, prevê-se que a crescente 
procura e os impactos das alterações 
climáticas agravem significativamente a 
pressão sobre os recursos hídricos da 
Europa. Neste contexto, a União e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para assegurar que as captações de água 
respeitem os limites dos recursos hídricos 
renováveis até 2020, inclusive tornando 
mais eficiente a utilização da água 
mediante mecanismos de mercado, como 
uma tarifação que reflita o verdadeiro valor 
deste recurso. O progresso será facilitado 
por meio de uma demonstração acelerada e
a disponibilização de tecnologias, sistemas 
e modelos empresariais inovadores que 
aproveitem o plano estratégico de execução 
da Parceria Europeia de Inovação no 
domínio da Água.

39. A eficiência na utilização dos recursos 
do setor hídrico será também considerada 
prioritária, a fim de ajudar à obtenção de 
um bom estado para a água. Muito embora 
as secas e a escassez de água afetem cada 
vez mais zonas, calcula-se que 20-40% da 
água disponível na Europa seja ainda 
desperdiçada, através, por exemplo, de 
fugas no sistema de distribuição. De acordo 
com as modelizações disponíveis, há ainda 
margem considerável para tornar mais 
eficiente a utilização da água na UE. Por 
outro lado, prevê-se que a crescente
procura e os impactos das alterações 
climáticas agravem significativamente a 
pressão sobre os recursos hídricos da 
Europa. Neste contexto, a União e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para assegurar que as captações de água 
respeitem os limites dos recursos hídricos 
renováveis até 2020, inclusive tornando 
mais eficiente a utilização da água 
mediante mecanismos de mercado, como 
uma tarifação que reflita o verdadeiro valor 
deste recurso. O progresso será facilitado 
por meio de uma demonstração acelerada e
da disponibilização de tecnologias, 
sistemas e modelos empresariais 
inovadores que aproveitem o plano 
estratégico de execução da Parceria 
Europeia de Inovação no domínio da Água
e da Parceria Europeia de Inovação 
"Produtividade e Sustentabilidade no 
Setor Agrícola", nos termos das propostas 
de reforma do segundo pilar da PAC.
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Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dar ímpeto aos esforços de 
investigação e inovação públicos e 
privados necessários para disponibilizar 
tecnologias, sistemas e modelos 
empresariais inovadores que acelerarão a 
transição para uma economia 
hipocarbónica e eficiente na utilização dos 
recursos e reduzirão o custo dessa 
transição;

(c) Dar ímpeto aos esforços de 
investigação e inovação públicos e 
privados necessários para disponibilizar 
tecnologias, sistemas e modelos 
empresariais inovadores que acelerarão a 
transição para uma economia 
hipocarbónica e eficiente na utilização dos 
recursos e reduzirão o custo dessa 
transição, e que contribuirão para obter, 
até 2025, uma redução de 50 % dos 
resíduos de alimentos na cadeia 
alimentar;

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo – ponto 50

Texto da Comissão Alteração

50. As alterações climáticas vão agravar os 
problemas ambientais, pois causarão secas 
e vagas de calor prolongadas, inundações, 
intempéries e incêndios florestais, bem 
como formas novas ou mais virulentas de 
doenças do homem, dos animais e das 
plantas. Devem ser tomadas medidas 
específicas para assegurar que a UE estará 
adequadamente preparada para enfrentar as 
pressões e mudanças resultantes das 
alterações climáticas, reforçando a sua 
resiliência ambiental, económica e social.
Como muitos setores estão (e estarão) cada 
vez mais sujeitos aos impactos das 
alterações climáticas, é necessário integrar 
mais profundamente nas políticas da UE as 
considerações relativas à adaptação e à 
gestão do risco de catástrofes.

50. As alterações climáticas vão agravar os 
problemas ambientais, pois causarão secas 
e vagas de calor prolongadas, inundações, 
intempéries e incêndios florestais, bem 
como formas novas ou mais virulentas de 
doenças do homem, dos animais e das 
plantas. Devem ser tomadas medidas 
específicas para assegurar que a UE estará 
adequadamente preparada para enfrentar as 
pressões e mudanças resultantes das 
alterações climáticas, reforçando a sua 
resiliência ambiental, económica e social.
Como muitos setores estão (e estarão) cada 
vez mais sujeitos aos impactos das 
alterações climáticas, é necessário integrar 
mais profundamente nas políticas da UE as 
considerações relativas à adaptação e à 
gestão do risco de catástrofes. Ao mesmo 
tempo, é importante fornecer às empresas 
dos setores mais afetados, como os 
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agricultores, informações mais precisas 
sobre os riscos climáticos decorrentes de 
más práticas, bem como sobre soluções de 
adaptação viáveis.

Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo – ponto 62

Texto da Comissão Alteração

62. Além de ajudar os Estados-Membros a 
melhorarem a conformidade, a Comissão 
vai prosseguir a sua função de assegurar 
que a legislação é adequada ao fim a que 
se destina e reflete os conhecimentos 
científicos mais recentes. Regra geral, as 
obrigações jurídicas suficientemente claras 
e precisas serão consagradas em 
regulamentos, que têm efeitos diretos e 
mensuráveis e geram menos 
inconsistências na aplicação. A Comissão 
intensificará a sua utilização de painéis de 
avaliação e outros meios de 
acompanhamento público dos progressos 
dos Estados-Membros na aplicação de atos 
legislativos específicos.

62. Além de ajudar os Estados-Membros a 
melhorarem a conformidade, a Comissão 
vai prosseguir a sua função de assegurar 
que a legislação é proporcionada ao fim a 
que se destina e reflete os conhecimentos 
científicos mais recentes. Regra geral, as 
obrigações jurídicas suficientemente claras 
e precisas serão consagradas em 
regulamentos, que têm efeitos diretos e 
mensuráveis e geram menos 
inconsistências na aplicação. A Comissão 
intensificará a sua utilização da 
comunicação, de painéis de avaliação e 
outros meios de acompanhamento público 
dos progressos dos Estados-Membros na 
aplicação de atos legislativos específicos e 
de informação ao público acerca das 
tendências positivas em matéria de 
proteção do ambiente.

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Elaborar estratégias de cooperação 
entre os vários protagonistas em matéria 
de proteção ambiental e conservação da 
natureza e promover uma comunicação 
mais vasta sobre as práticas com provas 
dadas.
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Alteração 28

Proposta de decisão
Anexo – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Avaliar regularmente o direito em 
vigor para assegurar que as medidas de 
legislação ambiental sejam 
proporcionadas, exequíveis e visem um 
objetivo bem preciso.

Alteração 29

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Comunicar e difundir as evoluções e 
tendências positivas em matéria de 
proteção do ambiente.

Alteração 30

Proposta de decisão
Anexo – ponto 75

Texto da Comissão Alteração

75. O setor privado deve igualmente ser 
estimulado a aproveitar as oportunidades 
decorrentes do novo quadro financeiro da 
UE, para intensificar o seu envolvimento 
nos esforços que visam alcançar os 
objetivos em matéria de ambiente e de 
clima, especialmente em relação às 
atividades de ecoinovação e à assimilação 
das novas tecnologias, com particular 
ênfase nas PME. Devem ser promovidas 
iniciativas público-privadas para a 
ecoinovação, no âmbito das parcerias 
europeias de inovação, como a Parceria 
Europeia de Inovação no domínio da Água.
O acesso do setor privado ao 

75. O setor privado deve igualmente ser 
estimulado a aproveitar as oportunidades 
decorrentes do novo quadro financeiro da 
UE, para intensificar o seu envolvimento 
nos esforços que visam alcançar os 
objetivos em matéria de ambiente e de 
clima, especialmente em relação às 
atividades de ecoinovação e à assimilação 
das novas tecnologias, com particular 
ênfase nas PME. Devem ser promovidas 
iniciativas público-privadas para a 
ecoinovação, no âmbito das parcerias 
europeias de inovação, como a Parceria 
Europeia de Inovação no domínio da Água
e a Parceria Europeia de Inovação 
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financiamento de investimentos no 
domínio do ambiente – com destaque para 
a biodiversidade e as alterações climáticas 
– deve ser facilitado por meio do novo 
quadro relativo aos instrumentos 
inovadores de financiamento. As empresas 
europeias devem ser encorajadas a divulgar 
informações ambientais no âmbito dos seus 
relatórios financeiros, para além do que é 
exigido pela legislação vigente da UE.

"Produtividade e Sustentabilidade no 
Setor Agrícola", nos termos das propostas 
de reforma da PAC. O acesso do setor 
privado ao financiamento de investimentos 
no domínio do ambiente – com destaque 
para a biodiversidade, as alterações 
climáticas e a proteção dos solos – deve 
ser facilitado por meio do novo quadro 
relativo aos instrumentos inovadores de 
financiamento. As empresas europeias 
devem ser encorajadas a divulgar 
informações ambientais no âmbito dos seus 
relatórios financeiros, para além do que é 
exigido pela legislação vigente da UE.

Alteração 31

Proposta de decisão
Anexo – ponto 82 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Suprimir gradualmente os subsídios 
ambientalmente nocivos, intensificar a 
utilização de instrumentos de mercado, 
como a tributação, a tarifação e a cobrança, 
e expandir os mercados de bens e serviços 
ambientais, com a devida atenção a 
eventuais impactos sociais adversos.

(a) Estabelecer uma melhor ligação entre
os subsídios agrícolas e o fornecimento de 
bens públicos, intensificar a utilização de 
instrumentos de mercado, como a 
tributação, a tarifação e a cobrança, e 
expandir os mercados de bens e serviços 
ambientais, com a devida atenção a 
eventuais impactos sociais adversos.

Alteração 32

Proposta de decisão
Anexo – ponto 82 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Elaborar e aplicar um sistema de 
relatório e rastreio das despesas 
relacionadas com o ambiente no orçamento 
da UE, com destaque para as alterações 
climáticas e a biodiversidade, até 2014.

(e) Elaborar e aplicar um sistema de
avaliação, relatório e rastreio das despesas 
relacionadas com o ambiente no orçamento 
da UE, com destaque para as alterações 
climáticas e a biodiversidade, até 2014.
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Alteração 33

Proposta de decisão
Anexo – ponto 83

Texto da Comissão Alteração

83. Embora a integração das questões 
relativas à proteção ambiental noutras 
políticas e atividades da UE seja uma 
exigência do Tratado desde 1997, o estado 
geral do ambiente na Europa indica que os 
progressos até à data, conquanto 
assinaláveis em alguns domínios, não têm 
sido suficientes para inverter todas as 
tendências negativas. A concretização de 
muitos dos objetivos prioritários deste 
programa exigirá mesmo uma integração 
mais efetiva das questões relativas ao 
ambiente e ao clima noutras políticas, 
assim como abordagens mais coerentes e 
articuladas que produzam benefícios 
múltiplos. Deste modo, os compromissos 
difíceis poderão ser geridos mais 
precocemente, em vez de o serem na fase 
de execução, e os impactos inevitáveis 
poderão ser atenuados mais eficazmente.
Corretamente aplicadas, a Diretiva 
Avaliação Ambiental Estratégica e a 
Diretiva Avaliação do Impacto Ambiental 
são instrumentos eficazes para assegurar 
que as obrigações de proteção ambiental 
são integradas nos planos e programas, 
bem como nos projetos. As autoridades 
locais e regionais, geralmente responsáveis 
pelas decisões sobre a utilização das zonas 
terrestres e marinhas, têm um papel 
particularmente importante na avaliação 
dos impactos ambientais e na proteção, 
conservação e reforço do capital natural, 
assim como no reforço da resiliência aos 
impactos das alterações climáticas e às 
catástrofes naturais.

83. Embora a integração das questões 
relativas à proteção ambiental noutras 
políticas e atividades da UE seja uma 
exigência do Tratado desde 1997, o estado 
geral do ambiente na Europa indica que os 
progressos até à data, conquanto 
assinaláveis em alguns domínios, não têm 
sido suficientes para inverter todas as 
tendências negativas. A concretização de 
muitos dos objetivos prioritários deste 
programa exigirá mesmo uma integração 
mais efetiva das questões relativas ao 
ambiente e ao clima noutras políticas, 
assim como abordagens sistémicas mais 
coerentes e articuladas que produzam 
benefícios múltiplos. Deste modo, os 
compromissos difíceis poderão ser geridos 
mais precocemente, em vez de o serem na 
fase de execução, e os impactos inevitáveis 
poderão ser atenuados mais eficazmente.
Corretamente aplicadas, a Diretiva 
Avaliação Ambiental Estratégica e a 
Diretiva Avaliação do Impacto Ambiental 
são instrumentos eficazes para assegurar 
que as obrigações de proteção ambiental 
são integradas nos planos e programas, 
bem como nos projetos. As autoridades 
locais e regionais, geralmente responsáveis 
pelas decisões sobre a utilização das zonas 
terrestres e marinhas, têm um papel 
particularmente importante na avaliação 
dos impactos ambientais e na proteção, 
conservação e reforço do capital natural, 
assim como no reforço da resiliência aos 
impactos das alterações climáticas e às 
catástrofes naturais.
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Alteração 34

Proposta de decisão
Anexo – ponto 85

Texto da Comissão Alteração

85. O presente programa inclui uma série 
de objetivos prioritários a favor da
integração. Nas suas propostas relativas à 
PAC, à PCP, às redes transeuropeias (RTE) 
e às reformas da política de coesão, a 
Comissão incluiu medidas de apoio à 
integração e à sustentabilidade ambientais.
Para que o programa tenha êxito, estas 
políticas devem continuar a contribuir
para o cumprimento das metas e dos 
objetivos relativos ao ambiente. De modo 
idêntico, devem ser envidados esforços 
com vista, primordialmente, a que os 
melhoramentos ambientais produzam 
benefícios colaterais para outras políticas, 
sempre que possível. Por exemplo, os 
esforços no sentido da restauração dos 
ecossistemas podem ser canalizados para 
benefício dos habitats e espécies e para o 
sequestro de dióxido de carbono, 
melhorando ao mesmo tempo a prestação 
de serviços ecossistémicos vitais para 
muitos setores económicos, como a 
polinização ou a purificação da água para 
agricultura, e criando emprego «verde».

85. O presente programa inclui uma série 
de objetivos prioritários a favor de uma 
maior integração. Nas suas propostas 
relativas à PAC, à PCP, às redes 
transeuropeias (RTE) e às reformas da 
política de coesão, a Comissão incluiu 
medidas de apoio à integração e à 
sustentabilidade ambientais. Para que o 
programa tenha êxito, estas políticas
devem contribuir ainda mais para o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
relativos ao ambiente. De modo idêntico, 
devem ser envidados esforços com vista, 
primordialmente, a que os melhoramentos 
ambientais produzam benefícios colaterais 
para outras políticas, sempre que possível.
Por exemplo, os esforços no sentido da 
restauração dos ecossistemas podem ser 
canalizados para benefício dos habitats e 
espécies e para o sequestro de dióxido de 
carbono, melhorando ao mesmo tempo a 
prestação de serviços ecossistémicos vitais 
para muitos setores económicos, como a 
polinização ou a purificação da água para 
agricultura, e criando emprego «verde».

Alteração 35

Proposta de decisão
Anexo – ponto 86 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Integrar condicionalismos e incentivos 
relativos ao ambiente e ao clima nas 
iniciativas de política, incluindo revisões e 
reformas da política vigente, assim como 
novas iniciativas, a nível da UE e dos 
Estados-Membros;

(a) Reforçar a integração de
condicionalismos e incentivos relativos ao 
ambiente e ao clima nas iniciativas de 
política, incluindo revisões e reformas da 
política vigente, assim como novas 
iniciativas, a nível da UE e dos 
Estados-Membros;
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Alteração 36

Proposta de decisão
Anexo – ponto 87

Texto da Comissão Alteração

87. A União tem uma densidade 
populacional elevada e, até 2020, 80% da 
sua população deverá viver em zonas 
urbanas e periurbanas. A qualidade de vida 
será diretamente influenciada pelo estado 
do ambiente urbano. Os impactos 
ambientais das cidades também se 
repercutem muito para além dos seus 
limites físicos, porquanto as cidades 
dependem fortemente das zonas 
periurbanas e rurais para satisfazerem as 
suas necessidades em matéria de 
alimentação, energia, espaço e recursos, 
bem como para acolherem os resíduos 
urbanos.

87. A União tem uma densidade 
populacional elevada e, até 2020, 80% da 
sua população deverá viver em zonas 
urbanas e periurbanas. A qualidade de vida 
será diretamente influenciada pelo estado 
do ambiente urbano. Os impactos 
ambientais das cidades também se 
repercutem muito para além dos seus 
limites físicos, porquanto as cidades 
dependem fortemente das zonas 
periurbanas e rurais para satisfazerem as 
suas necessidades em matéria de 
alimentação, energia, espaço e recursos, 
bem como para acolherem os resíduos 
urbanos. Por conseguinte, deve dar-se 
especial atenção à promoção das zonas 
rurais e à criação de novos empregos no 
setor rural.

Alteração 37

Proposta de decisão
Anexo – ponto 89-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

89-A. A política de segurança alimentar 
da União deve basear-se na agricultura 
sustentável e no comércio justo. As 
alterações climáticas exercem pressão 
sobre os recursos naturais, sobretudo 
devido à necessidade de produzir 
alimentos suficientes para uma população 
mundial em crescimento e com hábitos de 
consumo diferentes. As importações de 
proteínas provenientes de países terceiros 
nos quais o nível de proteção do ambiente 
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é inadequado poderiam ser reduzidas 
através da promoção das culturas de 
proteaginosas na União. Além disso, a 
União é obrigada a reclamar medidas de 
proteção do ambiente adequadas e 
regulamentares, a nível bilateral e 
multilateral, nas regiões de risco em 
questão.
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