
AM\825399PT.doc PE445.842v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2010/2001(BUD)

19.7.2010

ALTERAÇÕES
1 - 6

Projecto de parecer
Jutta Haug
(PE443.010v01-00)

Posição do Parlamento sobre o projecto de orçamento para 2011 alterado pelo 
Conselho – Secção III - Comissão
(2010/2001(BUD))



PE445.842v01-00 2/7 AM\825399PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\825399PT.doc 3/7 PE445.842v01-00

PT

Alteração 1
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Observa que a luta contra as alterações 
climáticas e a utilização eficiente dos 
recursos naturais são duas prioridades 
estabelecidas na Estratégia Europa 2020, e 
que a prioridade no domínio das acções 
climáticas também foi traduzida na criação 
de uma direcção-geral específica dedicada 
à política, à mitigação e à adaptação em 
matéria de alterações climáticas; considera 
contudo que a luta contra as alterações 
climáticas constitui uma prioridade 
horizontal nas políticas da UE;

1. Observa que a luta contra as alterações 
climáticas e a utilização eficiente dos 
recursos naturais são duas prioridades 
estabelecidas na Estratégia Europa 2020, e 
que a prioridade no domínio das acções 
climáticas também foi traduzida na criação 
de uma direcção-geral específica dedicada 
à política, à mitigação e à adaptação em 
matéria de alterações climáticas; considera 
contudo que a luta contra as alterações 
climáticas constitui uma prioridade 
horizontal nas políticas da UE; nota que a 
integração da adaptação às alterações 
climáticas no conjunto do orçamento 
constitui agora uma prioridade a 
desenvolver e recomenda que também seja 
dada prioridade a projectos-piloto e 
acções preparatórias relevantes neste 
domínio;

Or. en

Justificação

A União Europeia está actualmente a formular a sua política a longo prazo sobre a 
adaptação às alterações climáticas. Consequentemente, os projectos-piloto e acções 
preparatórias constituem um instrumento relevante para apoiar e promover a formulação 
desta política.

Alteração 2
Oreste Rossi

Projecto de parecer
N.º 3
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Projecto de parecer Alteração

3. Acolhe positivamente o aumento do 
nível global de dotações do programa 
LIFE+ para 333,5 milhões de euros, os 
quais representam um aumento de 8,68% 
em comparação com os níveis do 
orçamento de 2010, e observa que este 
acréscimo financiará um aumento do nível 
de recursos disponíveis para projectos em 
todos os domínios de intervenção, 
incluindo o climático, um aumento de 60% 
dos recursos disponíveis para apoiar as 
medidas empreendidas pela Comissão em 
apoio à política e à legislação no domínio 
climático, bem como um nível de apoio 
contínuo às ONG e medidas de apoio às 
políticas ambientais;

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. it

Alteração 3
Oreste Rossi

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Acolhe positivamente o aumento do 
nível global de dotações do programa 
LIFE+ para 333,5 milhões de euros, os 
quais representam um aumento de 8,68% 
em comparação com os níveis do 
orçamento de 2010, e observa que este 
acréscimo financiará um aumento do nível 
de recursos disponíveis para projectos em 
todos os domínios de intervenção, 
incluindo o climático, um aumento de 60% 
dos recursos disponíveis para apoiar as 
medidas empreendidas pela Comissão em 
apoio à política e à legislação no domínio 
climático, bem como um nível de apoio 
contínuo às ONG e medidas de apoio às 
políticas ambientais;

(Não se aplica à versão portuguesa).
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Or. it

Alteração 4
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reitera a necessidade de sensibilizar a 
opinião pública para os efeitos nocivos do 
consumo do tabaco, incluindo o consumo 
passivo, e está preocupado pelo facto de a 
actividade do Fundo Comunitário do 
Tabaco, que concede apoio financeiro a 
projectos educativos e informativos, chegar 
ao seu termo em 2010; solicita uma nova 
base jurídica para a continuação deste 
instrumento de sensibilização bem 
sucedido e convida a Comissão, ou seja, a 
DG AGRI e a DG SANCO, a encontrar 
uma solução satisfatória a fim de 
prosseguir a campanha no período de 
transição;

5. Reitera a necessidade de sensibilizar a 
opinião pública para os efeitos nocivos do 
consumo do tabaco, incluindo o consumo 
passivo, nomeadamente a exposição das 
crianças, não só em locais públicos, mas 
também em casa e em veículos 
particulares, e está preocupado pelo facto 
de a actividade do Fundo Comunitário do 
Tabaco, que concede apoio financeiro a 
projectos educativos e informativos, chegar 
ao seu termo em 2010; solicita uma nova 
base jurídica para a continuação deste 
instrumento de sensibilização bem 
sucedido e convida a Comissão, ou seja, a 
DG AGRI e a DG SANCO, a encontrar 
uma solução satisfatória a fim de 
prosseguir a campanha no período de 
transição;

Or. en

Justificação

Como a Comissão declarou recentemente (E-3666/10), o problema é grave, segundo os dados 
relativos à exposição das crianças no consumo passivo de tabaco resultantes de uma 
sondagem à opinião pública (Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf)

Alteração 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 10
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Projecto de parecer Alteração

10. Exprime a sua preocupação com a 
diminuição prevista nas dotações de 
autorização destinadas a acções nos 
domínios da saúde pública, veterinário e 
fitossanitário para 340 milhões de euros, e 
salienta a necessidade de manter a 
vigilância no que se refere à erradicação 
das doenças dos animais;

10. Exprime a sua preocupação com a 
diminuição prevista nas dotações de 
autorização destinadas a acções nos 
domínios da saúde pública, veterinário e 
fitossanitário para 340.000.000 euros, e 
salienta a necessidade de manter a 
vigilância no que se refere à erradicação 
das doenças dos animais; insiste sobre a 
importância das medidas de luta contra a 
proliferação de insectos predadores (como 
o gorgulho vermelho da palmeira, o 
nemátodo do pinheiro, o ácaro dos 
citrinos e o diabrotica) devido à amplitude 
do fenómeno e insiste em que sejam 
mantidas as dotações das rubricas 17 04 
04 01 e 17 01 04 01 do orçamento;

Or. fr

Justificação

O montante da rubrica 17 04 04 01 deve ser mantido em 12 milhões de euros e o da rubrica 
17 01 04 01 em 700.000 euros, a fim de preservar a biodiversidade vegetal da proliferação de 
insectos predadores.

Alteração 6
Vladko Todorov Panayotov

Projecto de parecer
N.º 11-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

11-A. Considera que, tendo em conta os 
ambiciosos objectivos da Estratégia UE 
2020 em matéria de alterações climáticas, 
é necessário tomar medidas reforçadas, 
entre as quais, aumentar as dotações do 
Programa LIFE+ e, em particular, 
colocar a tónica sobre a valorização dos 
resíduos da madeira para a produção de 
energia e sobre a energia solar, a fim de 
preservar os recursos naturais.
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