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Alteração 1
Marina Yannakoudakis

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o papel da política 
ambiental da UE na consecução do 
objectivo geral do desenvolvimento 
sustentável a longo prazo; apoia o 
empenhamento da Comissão no sucesso da 
Conferência das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas, a realizar em 
Copenhaga, em Dezembro de 2009, 
mediante a conclusão de um novo acordo 
internacional sobre esta matéria;  salienta 
que tal não obsta a uma decisão orçamental 
sobre a proposta de se atribuir fundos 
adicionais a título do  programa temático
"Ambiente e gestão sustentável dos 
recursos naturais, incluindo a energia" e do 
Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento;

1. Chama a atenção para o papel da política 
ambiental da UE na consecução do 
objectivo geral do desenvolvimento 
sustentável a longo prazo; apoia o 
empenhamento da Comissão no sucesso da 
Conferência das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas, a realizar em 
Copenhaga, em Dezembro de 2009, 
mediante a conclusão de um novo acordo 
internacional sobre esta matéria;  salienta 
que tal não obsta a uma decisão orçamental 
sobre a proposta de se atribuir fundos 
adicionais a título do  programa temático 
"Ambiente e gestão sustentável dos 
recursos naturais, incluindo a energia" e do 
Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento; sublinha a importância 
da tomada de adequadas medidas 
orçamentais para a defesa da floresta, 
com vista a uma futura proposta eficaz da 
Comissão sobre esta matéria.

Or. en

Justificação

A futura proposta legislativa da Comissão sobre as florestas revestir-se-á de uma enorme 
importância para completar as acções já empreendidas pelos Estados-Membros na luta
contra as alterações climáticas.

Alteração 2
Bas Eickhout

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o papel da política 1. Chama a atenção para o papel da política 
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ambiental da UE na consecução do 
objectivo geral do desenvolvimento 
sustentável a longo prazo; apoia o 
empenhamento da Comissão no sucesso da 
Conferência das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas, a realizar em 
Copenhaga, em Dezembro de 2009, 
mediante a conclusão de um novo acordo 
internacional sobre esta matéria para o 
período após 2012; salienta que tal não 
obsta a uma decisão orçamental sobre a 
proposta de se atribuir fundos adicionais 
a título do  programa temático "Ambiente 
e gestão sustentável dos recursos naturais, 
incluindo a energia" e do Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento;

ambiental da UE na consecução do 
objectivo geral do desenvolvimento 
sustentável a longo prazo; apoia o 
empenhamento da Comissão no sucesso da 
Conferência das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas, a realizar em 
Copenhaga, em Dezembro de 2009, 
mediante a conclusão de um novo acordo 
internacional sobre esta matéria; considera 
que se deve criar uma nova rubrica 
orçamental à luz das obrigações que nos 
vinculam em relação aos países em 
desenvolvimento, decorrentes do que está 
previsto no novo acordo internacional 
sobre alterações climáticas; entende que a 
UE deverá dar a sua quota-parte para um 
novo financiamento suplementar,
destinado a mitigar e a promover a 
adaptação dos países em desenvolvimento, 
o qual, nos termos da Resolução do 
Parlamento de 11 de Março de 2009, não 
deverá ser inferior a 30 000 milhões de 
euros anuais até 2020;

Or. en

Alteração 3
Bas Eickhout

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Requer que a Aliança Global contra 
as Alterações Climáticas (AGAC) apoie os 
planos de acção nacionais de atenuação
já concluídos, bem como os programas de 
acção nacionais de adaptação,
financiando em tempo útil as iniciativas 
nos domínios da mitigação e da adaptação 
dos países em desenvolvimento até 2012;

Or. en
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Alteração 4
Marina Yannakoudakis

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Sublinha a importância do Programa 
LIFE+, o qual representa um instrumento 
financeiro coerente para uma abordagem 
mais racional e simplificada do apoio ao 
desenvolvimento e à execução da política 
ambiental; reconhece a necessidade do 
montante total de dotações de pagamento, 
conforme previsto no Anteprojecto de 
Orçamento (APO) 2010, isto é, um 
montante de 167 milhões de euros para 
acompanhar o regime de pagamento com 
base nas exigências da base jurídica; exorta 
o Conselho a reconsiderar a sua posição 
relativamente a este corte;

3. Sublinha a importância do Programa 
LIFE+, o qual representa um instrumento 
financeiro coerente para uma abordagem 
mais racional e simplificada do apoio ao 
desenvolvimento e à execução da política 
ambiental; reconhece a necessidade do 
montante total de dotações de pagamento, 
conforme previsto no Anteprojecto de 
Orçamento (APO) 2010, isto é, um 
montante de 167 milhões de euros para 
acompanhar o regime de pagamento com 
base nas exigências da base jurídica; exorta 
o Conselho a reconsiderar a sua posição 
relativamente a este corte; sublinha a 
importância dos Programas de 
Desenvolvimento Rural para o reforço das 
comunidades rurais, designadamente na 
sequência de catástrofes naturais como os 
incêndios na Grécia, em Agosto de 2006, e 
em Espanha, em Julho de 2009, bem 
como as inundações no Reino Unido, em 
Junho de 2007, no pressuposto de que tais 
Programas contribuem para mitigar os 
efeitos das alterações climáticas;

Or. en

Justificação

Os Programas de Desenvolvimento Rural são muito importantes para completar as acções já 
empreendidas pelos Estados-Membros na luta contra as catástrofes naturais, como as 
inundações e os incêndios nas florestas.

Alteração 5
Marina Yannakoudakis

Projecto de parecer
N.º 4
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Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a implementação do 
Programa de Saúde Pública 2008 – 2013; 
reconhece que o montante total das 
dotações de pagamento, conforme previsto 
no APO 2010, é necessário para honrar as 
obrigações financeiras contraídas; recorda 
à Comissão a necessidade de garantir uma 
boa relação custo-eficácia na execução das 
dotações disponíveis no que toca à Agência 
de Execução para a Saúde e os 
Consumidores;

4. Congratula-se com a implementação do 
Programa de Saúde Pública 2008 – 2013; 
reconhece que o montante total das 
dotações de pagamento, conforme previsto 
no APO 2010, é necessário para honrar as 
obrigações financeiras contraídas; recorda 
à Comissão a necessidade de garantir uma 
boa relação custo-eficácia na execução das 
dotações disponíveis no que toca à Agência 
de Execução para a Saúde e os 
Consumidores; reitera a ênfase na 
importância dos Programas de Saúde 
Pública e respectivo financiamento à luz 
das pandemias mais recentes, como é o
caso da gripe suína, bem como nas 
próximas propostas legislativas da 
Comissão, entre as quais se destacam as 
recomendações sobre a vacinação contra 
a gripe sazonal (COM(2009)0353) e a 
vacinas de imunização das crianças.

Or. en

Justificação

Os Programas de Saúde Pública são muito importantes para completar as acções já 
empreendidas pelos Estados-Membros no combate às pandemias.


