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Alteração 76
Anna Rosbach

Projeto de resolução legislativa
Citação 5-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta a sua Resolução, de 19 
de janeiro de 2012, sobre como evitar o 
desperdício de alimentos: estratégias para 
melhorar a eficiência da cadeia alimentar 
na UE1 (2011/2175(INI)),
__________________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Alteração 77
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Título 

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de
DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa a um programa geral de ação da 
União para 2020 em matéria de ambiente

relativa a um programa geral de ação da 
União para 2020 em matéria de ambiente

«Viver bem, dentro das limitações do
nosso planeta»

'Viver bem no nosso planeta'

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)
(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto legislativo em apreço.)

Or. it

Justificação

O título do programa criado pela Comissão sugere um pouco um cenário de ficção científica. 
O programa, pelo contrário, pretende apresentar soluções reais para problemas «terrenos».



PE508.007v01-00 4/73 AM\931263PT.doc

PT

Alteração 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As atuais e futuras políticas 
ambientais, implementadas de forma 
eficaz, são essenciais para assegurar um 
elevado nível de emprego, uma economia 
competitiva, estabilidade social e um 
ambiente rico e saudável. 

Or. en

Justificação

Conforme realçado em várias partes do presente documento, as políticas ambientais são 
fundamentais para assegurar que, no futuro, a UE beneficiará de estabilidade social, de uma 
economia competitiva que fomente um nível elevado de emprego e de um ambiente rico e 
saudável. Estas vantagens das políticas ambientais são resumidas e clarificadas na presente 
alteração.

Alteração 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É essencial que os objetivos prioritários 
da União para 2020 sejam estabelecidos, 
numa perspetiva de longo prazo para 2050. 
O novo programa deve aproveitar 
iniciativas da Estratégia Europa 20204, 
como o pacote UE relativo ao clima e à 
energia5, o roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica em 20506, a 
Estratégia da UE relativa à Biodiversidade 
para 20207, o Roteiro para uma Europa 
Eficiente na utilização de recursos8 e a 

(7) É essencial que os objetivos prioritários 
da União para 2020 sejam estabelecidos, 
numa perspetiva de longo prazo para 2050. 
O novo programa deve aproveitar 
iniciativas da Estratégia Europa 20204 já 
adotadas, como o pacote UE relativo ao 
clima e à energia5, a Estratégia da UE 
relativa à Biodiversidade para 20206, o 
Roteiro para uma Europa Eficiente na 
utilização de recursos7, a Iniciativa 
emblemática «União da Inovação»8, bem 
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Iniciativa emblemática «União da 
Inovação»9.

como a proposta da Comissão Europeia 
para o quadro de políticas relativas ao 
clima e à energia para 2030. 

Or. en

Alteração 80
João Ferreira

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É essencial que os objetivos prioritários 
da União para 2020 sejam estabelecidos, 
numa perspetiva de longo prazo para 2050. 
O novo programa deve aproveitar
iniciativas da Estratégia Europa 20204, 
como o pacote UE relativo ao clima e à 
energia5, o roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica em 20506, a 
Estratégia da UE relativa à Biodiversidade 
para 20207, o Roteiro para uma Europa 
Eficiente na utilização de recursos8 e a 
Iniciativa emblemática «União da 
Inovação»9.

(7) É essencial que os objetivos prioritários 
da União para 2020 sejam estabelecidos, 
numa perspetiva de longo prazo para 2050. 
O novo programa deve fundar-se em
iniciativas que não se baseiem em 
soluções de mercado para o ambiente da 
Estratégia Europa 20204, como o pacote 
UE relativo ao clima e à energia5, o roteiro 
de transição para uma economia 
hipocarbónica em 20506, a Estratégia da 
UE relativa à Biodiversidade para 20207, o 
Roteiro para uma Europa Eficiente na 
utilização de recursos8 e a Iniciativa 
emblemática «União da Inovação»9.

Or. pt

Alteração 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa deve ajudar a concretizar 
os objetivos de ambiente que a União já 
acordou.

(8) O programa deve ajudar a concretizar 
os objetivos de ambiente que a União já 
acordou e a identificar os domínios da 
política em que seja necessário 
estabelecer objetivos adicionais.
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Or. en

Alteração 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A União acordou em conseguir uma 
redução de pelo menos 20% nas emissões 
de gases com efeito de estufa da UE até 
2020 (ou de 30%, sob condição de outros 
países desenvolvidos se comprometerem a 
reduções comparáveis nas suas emissões e 
de os países em desenvolvimento 
contribuírem adequadamente de acordo 
com as suas responsabilidades e respetivas 
capacidades); assegurar que, até 2020, 20% 
do consumo de energia provêm de fontes 
renováveis; alcançar um corte de 20% na 
utilização de energia primária, em relação 
aos níveis previstos, a obter mediante o 
melhoramento da eficiência energética10.

(9) A União acordou em conseguir uma 
redução de pelo menos 20% nas emissões 
de gases com efeito de estufa da UE até 
2020 (ou de 30%, sob condição de outros 
países desenvolvidos se comprometerem a 
reduções comparáveis nas suas emissões e 
de os países em desenvolvimento 
contribuírem adequadamente de acordo 
com as suas responsabilidades e respetivas 
capacidades); assegurar que, até 2020, 20% 
do consumo de energia provêm de fontes 
renováveis; alcançar um corte de 20% na 
utilização de energia primária, em relação 
aos níveis previstos, a obter mediante o 
melhoramento da eficiência energética10. 
Estes compromissos devem manter-se com 
base no quadro em vigor relativo ao clima 
e à energia, quadro esse que assenta em 
objetivos vinculativos para 2030, a fim de 
garantir a consecução eficaz em termos 
de custos dos objetivos climáticos a longo 
prazo.

Or. de

Alteração 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A União acordou em travar a perda de (10) A União acordou em travar a perda de 
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biodiversidade e a degradação dos serviços 
ecossistémicos na UE até 2020 e, na 
medida do viável, recuperar essa 
biodiversidade e esses serviços, 
intensificando simultaneamente o 
contributo da UE para evitar a perda de 
biodiversidade à escala mundial11.

biodiversidade e a degradação dos serviços 
ecossistémicos na UE até 2020 e, na 
medida do viável, recuperar essa 
biodiversidade e esses serviços, 
intensificando simultaneamente o 
contributo da UE para evitar a perda de 
biodiversidade à escala mundial11, bem
como numa perspetiva de longo prazo, no 
âmbito da qual, até 2050, a biodiversidade 
da União Europeia e os serviços 
ecossistémicos que constitui – o seu 
capital natural – sejam protegidos, 
valorizados e recuperados 
apropriadamente no que se refere ao 
valor intrínseco da biodiversidade e à sua 
contribuição fundamental para o 
bem-estar humano e para a prosperidade 
económica.

Or. en

Justificação

Refletindo a Comunicação da Comissão (COM(2011) 244), as Conclusões do Conselho de 25 
e 26 de maio de 2010 e de 23 de junho de 2011 e a posição do Parlamento Europeu conforme 
adotada em plenário no seu relatório sobre «O nosso seguro de vida e o nosso capital natural 
– Estratégia da UE sobre a Biodiversidade até 2020» (2011)2307(INI)).

Alteração 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As medidas tendentes à realização dos 
objetivos prioritários devem ser tomadas a 
diversos níveis da governação, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade.

(19) As medidas tendentes à realização dos 
objetivos prioritários devem ser tomadas a 
diversos níveis da governação, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade e com os 
desenvolvimentos científicos mais 
recentes.

Or. en
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Alteração 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposta de decisão
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O solo desempenha um papel vital 
na consecução do objetivo da 
biodiversidade da UE. As causas e o 
impacto da sua degradação são 
essencialmente locais e regionais. Por 
conseguinte, o princípio da 
subsidiariedade deve ser respeitado. Os 
Estados-Membros são chamados a 
cumprir a sua obrigação de assegurar a 
qualidade dos terrenos e de os manter em 
boas condições. Os Estados-Membros que 
não possuem legislação de proteção do 
solo são instados a assumirem as suas 
responsabilidades.

Or. en

Alteração 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A associação com agentes 
não-governamentais é importante para 
assegurar o êxito do programa e a 
realização dos seus objetivos prioritários.

(20) A associação com agentes 
não-governamentais, baseada na 
transparência, é importante para assegurar 
o êxito do programa e a realização dos seus 
objetivos prioritários.

Or. en
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Alteração 87
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A associação com agentes não-
governamentais é importante para 
assegurar o êxito do programa e a 
realização dos seus objetivos prioritários.

(20) A cooperação com agentes não-
governamentais é importante para 
assegurar o êxito do programa e a 
realização dos seus objetivos prioritários.

Or. pt

Alteração 88
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos ecossistemas na União têm 
importantes implicações para o ambiente e 
são onerosas para a sociedade no seu todo, 
em especial para os agentes económicos 
em setores que dependem diretamente de 
serviços ecossistémicos.

(21) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos ecossistemas na União não 
só têm importantes implicações para o 
ambiente e são onerosas para a sociedade 
no seu todo, em especial para os agentes 
económicos em setores que dependem 
diretamente de serviços ecossistémicos, 
mas também para as gerações vindouras. 

Or. en

Alteração 89
João Ferreira

Proposta de decisão
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos ecossistemas na União têm 

(21) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos ecossistemas na União têm 
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importantes implicações para o ambiente e 
são onerosas para a sociedade no seu todo, 
em especial para os agentes económicos 
em setores que dependem diretamente de 
serviços ecossistémicos.

importantes implicações para o ambiente e 
são onerosas para a sociedade no seu todo.

Or. pt

Alteração 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Há uma margem considerável para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa e aumentar a eficiência na utilização 
dos recursos na União. Aliviar-se-ão deste 
modo as pressões no ambiente e obter-se-á 
uma maior competitividade e novas fontes 
de crescimento e emprego, mediante a 
poupança de custos decorrente dos 
melhoramentos na eficiência, na 
comercialização das inovações e na gestão 
dos recursos ao longo de todo o seu ciclo 
de vida.

(22) Há uma margem considerável para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa e aumentar a eficiência na utilização 
da energia e dos recursos na União. 
Aliviar-se-ão deste modo as pressões no 
ambiente e obter-se-á uma maior 
competitividade e novas fontes de 
crescimento e emprego, mediante a 
poupança de custos decorrente dos 
melhoramentos na eficiência, na 
comercialização das inovações e na gestão 
dos recursos ao longo de todo o seu ciclo 
de vida.

Or. en

Alteração 91
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A degradação do ambiente 
marinho, inclusivamente devido à 
acidificação dos oceanos, aos detritos 
marinhos, e ao ruído nos oceanos, 
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constitui uma grave ameaça para os 
ambientes marinhos da UE. 

Or. en

Alteração 92
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os problemas e impactos ambientais 
continuam a suscitar riscos significativos 
para a saúde e o bem-estar humanos, ao 
passo que as medidas tendentes a melhorar 
o estado do ambiente podem ser benéficas.

(23) Os problemas e impactos ambientais 
suscitam cada vez mais riscos 
significativos para a saúde e o bem-estar 
humanos, ao passo que as medidas 
tendentes a melhorar o estado do ambiente 
podem ser benéficas e devem ser 
encorajadas em todos os aspetos da 
política da União Europeia.

Or. en

Alteração 93
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os problemas e impactos ambientais 
continuam a suscitar riscos significativos 
para a saúde e o bem-estar humanos, ao 
passo que as medidas tendentes a melhorar 
o estado do ambiente podem ser benéficas.

(23) Os problemas e impactos ambientais 
suscitam cada vez mais riscos 
significativos para a saúde e o bem-estar 
humanos, especialmente no que se refere à 
qualidade e à segurança do abastecimento 
alimentar, ao passo que as medidas 
tendentes a melhorar o estado do ambiente 
podem ser benéficas.

Or. en
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Alteração 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta de decisão
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A política da União em matéria de 
alterações climáticas deve prosseguir uma 
abordagem abrangente, reconhecendo 
que todos os setores da economia devem 
contribuir para o combate às alterações 
climáticas até 2050. Além do âmbito em 
setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Emissões, são necessárias 
medidas adicionais economicamente 
eficazes para libertar reduções de 
emissões abrangidas pela Decisão relativa 
aos Esforços Partilhados, de forma a 
estimular o investimento verde e a 
incentivar a mudança de comportamento 
nos consumidores e em outros agentes.

Or. en

Alteração 95
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A execução plena e uniforme do 
acervo legislativo do ambiente em toda a 
União é um investimento sólido para o 
ambiente e a saúde humana, bem como
para a economia.

(24) A execução plena e uniforme do 
acervo legislativo do ambiente em toda a 
União é um investimento sólido para o 
ambiente e a saúde humana, para a 
economia e para as gerações vindouras.

Or. en

Alteração 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A execução plena e uniforme do 
acervo legislativo do ambiente em toda a 
União é um investimento sólido para o 
ambiente e a saúde humana, bem como 
para a economia.

(24) A execução plena e uniforme do 
acervo legislativo do ambiente em toda a 
União é uma obrigação nos termos do 
Tratado, mas também um investimento 
sólido para o ambiente e a saúde humana, 
bem como para a economia.

Or. en

Alteração 97
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A execução plena e uniforme do 
acervo legislativo do ambiente em toda a 
União é um investimento sólido para o 
ambiente e a saúde humana, bem como 
para a economia.

(24) A execução plena e uniforme do 
acervo legislativo do ambiente em toda a 
União é um investimento sólido para o 
ambiente, o abastecimento alimentar 
seguro e a saúde humana, bem como para a 
economia.

Or. en

Alteração 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Seriam benéficas mais medidas 
para reforçar a sustentabilidade da 
agricultura. Deveria dar-se mais ênfase 
ao melhoramento da qualidade dos 
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terrenos através da utilização de rotação 
de culturas, leguminosas, fertilizantes 
verdes e sistemas de produção animal e 
vegetal. A utilização e a poluição da água 
poderiam ser reduzidas através da criação 
de animais em sistemas de pastoreio e 
mistos em vez de sistemas industriais. A 
biodiversidade poderia ser promovida 
através da adoção de sistemas de 
produção menos intensivos.

Or. en

Alteração 99
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A política ambiental da União deve 
manter uma fundamentação sólida.

(25) A política ambiental da União deve 
manter uma fundamentação sólida e, por 
conseguinte, as poupanças no orçamento 
da União, sempre que possível, não devem 
ser retiradas de fundos de investigação.

Or. en

Alteração 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A política ambiental da União deve 
manter uma fundamentação sólida.

(25) A política ambiental da União deve 
manter uma base de conhecimento e
fundamentação sólida e ser sensível a 
novos conhecimentos científicos.

Or. en
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Alteração 101
Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os objetivos ambientais devem ser 
apoiados por investimentos adequados.

(26) Os objetivos ambientais devem ser 
apoiados por investimentos adequados e, 
precisamente no domínio dos resíduos, 
por uma orientação adequada dos fundos 
estruturais da UE de acordo com a 
Diretiva-Quadro «Resíduos». Portanto, os 
fundos da UE devem ser disponibilizados 
preferencialmente para atividades 
situadas no topo da hierarquia dos 
resíduos (por exemplo, as instalações de 
reciclagem têm prioridade sobre a 
eliminação de resíduos).

Or. de

Alteração 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os objetivos ambientais devem ser 
apoiados por investimentos adequados.

(26) Os objetivos ambientais devem ser 
apoiados por investimentos adequados e a 
utilização de Parcerias Público-Privadas 
deve ser encorajada.

Or. en

Alteração 103
Anna Rosbach
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Proposta de decisão
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A integração ambiental é essencial 
para reduzir as pressões sobre o ambiente, 
resultantes das políticas e atividades de 
outros setores, e para cumprir as metas 
relativas ao ambiente e ao clima.

(27) A integração ambiental em todas as 
áreas da política é essencial para reduzir as 
pressões sobre o ambiente, resultantes das 
políticas e atividades de outros setores, e 
para cumprir as metas relativas ao 
ambiente e ao clima.

Or. en

Alteração 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Por ora, ainda não se 
estabeleceram disposições na UE com 
vista a envolver o público de forma eficaz 
e equitativa no processo de resolução dos 
problemas ambientais, nomeadamente 
através do processo de avaliação do 
impacto ambiental.

Or. lt

Alteração 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta de decisão
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) No seguimento da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Cimeira Rio+20), de 2012, o 
novo programa geral de ação deve apoiar 

(30) O novo programa geral de ação deve 
apoiar a execução dos compromissos 
assumidos na Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
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processos internacionais e regionais que 
visem tornar a economia mundial uma 
economia verde inclusiva, no contexto do 
desenvolvimento sustentável e da redução 
da pobreza.

(Cimeira Rio+20), de 2012, a nível da UE 
e internacional, que visem tornar a 
economia mundial uma economia verde 
inclusiva, no contexto do desenvolvimento 
sustentável e da redução da pobreza.

Or. en

Alteração 106
Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) De acordo com a Comunicação da 
Comissão (COM(2012)0095) e o Relatório 
do Parlamento Europeu (2012/2104(INI)) 
intitulados «Como tirar melhor partido 
das medidas ambientais da UE: melhor 
conhecimento e reatividade para 
consolidar a confiança», deve ser 
prestada uma especial atenção à 
aplicação da legislação europeia em 
matéria de ambiente.

Or. de

Alteração 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proteger, conservar e reforçar o capital 
natural da União;

(a) Proteger, conservar e reforçar a 
utilização sustentável do capital natural da 
União;

Or. en
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Alteração 108
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tornar a União uma economia
hipocarbónica, eficiente na utilização dos 
recursos, verde e competitiva;

(b) Tornar competitiva uma economia de 
tipo circular, caracterizada pela sua 
natureza hipocarbónica, pela eficiência na 
utilização dos recursos e pelo respeito pelo 
ambiente e pelos ecossistemas;

Or. it

Alteração 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tornar a União uma economia 
hipocarbónica, eficiente na utilização dos 
recursos, verde e competitiva;

(b) Tornar a União uma economia 
hipocarbónica, eficiente na utilização dos 
recursos, verde, inovadora e competitiva;

Or. en

Alteração 110
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tornar a União uma economia 
hipocarbónica, eficiente na utilização dos 
recursos, verde e competitiva;

(b) Tornar a União uma economia 
hipocarbónica, eficiente na utilização dos 
recursos, responsável do ponto de vista 
ambiental e competitiva;

Or. fr
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Alteração 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Melhorar a fundamentação da política 
de ambiente;

(e) Melhorar a base de conhecimento e a 
fundamentação da política de ambiente;

Or. en

Alteração 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Assegurar investimentos para a política 
relativa ao ambiente e ao clima e 
determinar corretamente os preços;

(f) Assegurar investimentos para a política 
relativa ao ambiente e ao clima;

Or. en

Alteração 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Assegurar investimentos para a política 
relativa ao ambiente e ao clima e 
determinar corretamente os preços;

(f) Assegurar investimentos privados e 
públicos para a política relativa ao 
ambiente e ao clima e determinar 
corretamente os preços;

Or. en
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Alteração 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Melhorar a integração e a coerência das 
políticas no domínio do ambiente;

(g) Melhorar a integração ambiental, a 
coerência das políticas e o envolvimento 
do público na resolução dos problemas 
ambientais;

Or. lt

Alteração 115
João Ferreira

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Moldar uma relação harmoniosa e 
sustentável entre a Natureza e a 
Sociedade;

Or. pt

Alteração 116
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Maximizar o abastecimento e o 
acesso a alimentos saudáveis.

Or. en
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Alteração 117
João Ferreira

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa basear-se-á no princípio do 
poluidor-pagador, no princípio da 
precaução e da ação preventiva e no 
princípio da correção da poluição na fonte.

2. O programa basear-se-á no princípio da 
precaução e da ação preventiva e no 
princípio da correção da poluição na fonte, 
colocando sempre os princípios da 
democracia económica acima das leis de 
mercado.

Or. pt

Alteração 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O programa deve assegurar um nível 
elevado de proteção ambiental, bem como 
de qualidade de vida através do bem-estar 
equitativo e sustentável dos cidadãos.

Or. en

Alteração 119
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Todas as medidas, ações e metas 
estabelecidas no programa serão aplicadas 
em conformidade com os princípios da 
regulamentação inteligente e, quando se 
justifique, sujeitas a uma avaliação global 
de impacto.

3. Todas as medidas, ações e metas 
estabelecidas no programa serão aplicadas 
em conformidade com os princípios da 
regulamentação inteligente, devem 
basear-se em dados científicos sólidos e, 
quando se justifique, sujeitas a uma 
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avaliação global de impacto.

Or. en

Alteração 120
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2

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 de 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 
apreciavelmente reduzidas ao longo das 
últimas décadas, tal como as emissões de 
gases com efeito de estufa nos anos mais 
recentes. Esta redução também resulta da 
diminuição da produção durante a crise 
económica e do encerramento de 
empresas na Europa Oriental. 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 de 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.

Or. de

Alteração 121
Anna Rosbach

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 
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. No entanto, ainda existem 
enormes problemas relacionados com 
detritos marinhos e com a poluição do 
ambiente marinho.

Or. en

Alteração 122
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A política da União para o ambiente 
estimulou a inovação e o investimento em 
bens e serviços ambientais, gerando postos 
de trabalho e oportunidades de exportação. 
Os sucessivos alargamentos levaram 
normas de elevado nível de proteção 
ambiental a uma extensa parte do 
continente europeu, além de que os 
esforços da União contribuíram para 
intensificar o envolvimento internacional 
no combate às alterações climáticas e à 
perda de biodiversidade, bem como para o 

3. As políticas para o ambiente dos 
Estados-Membros e da União 
estimularam a inovação e o investimento 
em bens e serviços ambientais, gerando 
postos de trabalho e oportunidades de 
exportação. Os sucessivos alargamentos 
levaram normas de elevado nível de 
proteção ambiental a uma extensa parte do 
continente europeu, além de que os 
esforços da União contribuíram para 
intensificar o envolvimento internacional 
no combate às alterações climáticas e à 
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êxito do esforço mundial tendente a 
eliminar as substâncias empobrecedoras da 
camada de ozono e os combustíveis com 
chumbo.

perda de biodiversidade, bem como para o 
êxito do esforço mundial tendente a 
eliminar as substâncias empobrecedoras da 
camada de ozono e os combustíveis com 
chumbo.

Or. en

Alteração 123
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Foram também realizados progressos 
consideráveis na integração dos objetivos 
ambientais noutras políticas e atividades da 
União. Desde 2003, a reforma da Política 
Agrícola Comum (PAC) tem permitido 
associar os pagamentos diretos à obrigação 
de os agricultores manterem a terra em 
boas condições agrícolas e ambientais e 
cumprirem a legislação ambiental 
pertinente. A luta contra as alterações 
climáticas tornou-se parte integrante da 
política de energia, registando-se 
progressos na integração das questões 
relativas à utilização eficiente dos recursos, 
às alterações climáticas e à eficiência 
energética noutros setores-chave, como os 
transportes e a construção.

4. Foram também realizados progressos 
consideráveis na integração dos objetivos 
ambientais noutras políticas e atividades da 
União. Desde 2003, a reforma da Política 
Agrícola Comum (PAC) tem permitido 
associar os pagamentos diretos à obrigação 
de os agricultores manterem a terra em 
boas condições agrícolas e ambientais e 
cumprirem a legislação ambiental 
pertinente. No entanto, no que se refere a 
tornar a PAC mais verde, infelizmente 
ainda há muito para melhorar. A luta 
contra as alterações climáticas tornou-se 
parte integrante da política de energia, 
registando-se progressos na integração das 
questões relativas à utilização eficiente dos 
recursos, às alterações climáticas e à 
eficiência energética noutros setores-chave, 
como os transportes e a construção.

Or. en

Alteração 124
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Foram também realizados progressos 
consideráveis na integração dos objetivos 
ambientais noutras políticas e atividades da 
União. Desde 2003, a reforma da Política 
Agrícola Comum (PAC) tem permitido 
associar os pagamentos diretos à obrigação 
de os agricultores manterem a terra em 
boas condições agrícolas e ambientais e 
cumprirem a legislação ambiental 
pertinente. A luta contra as alterações 
climáticas tornou-se parte integrante da 
política de energia, registando-se 
progressos na integração das questões 
relativas à utilização eficiente dos recursos, 
às alterações climáticas e à eficiência
energética noutros setores-chave, como os 
transportes e a construção.

4. Foram também realizados progressos 
consideráveis na integração dos objetivos 
ambientais noutras políticas e atividades da 
União. Desde 2003, a reforma da Política 
Agrícola Comum (PAC) tem permitido 
associar os pagamentos diretos à obrigação 
de os agricultores manterem a terra em 
boas condições agrícolas e ambientais e 
cumprirem a legislação ambiental 
pertinente. A adaptação às alterações 
climáticas tornou-se parte integrante da 
política de energia, registando-se 
progressos na integração das questões 
relativas à utilização eficiente dos recursos, 
às alterações climáticas e à eficiência 
energética noutros setores-chave, como os 
transportes e a construção.

Or. it

Alteração 125
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Foram também realizados progressos 
consideráveis na integração dos objetivos 
ambientais noutras políticas e atividades da 
União. Desde 2003, a reforma da Política 
Agrícola Comum (PAC) tem permitido 
associar os pagamentos diretos à obrigação 
de os agricultores manterem a terra em 
boas condições agrícolas e ambientais e 
cumprirem a legislação ambiental 
pertinente. A luta contra as alterações 
climáticas tornou-se parte integrante da 
política de energia, registando-se 
progressos na integração das questões 
relativas à utilização eficiente dos recursos, 
às alterações climáticas e à eficiência 

4. Foram também realizados progressos 
consideráveis na integração dos objetivos 
ambientais noutras políticas e atividades da 
União. Desde 2003, a reforma da Política 
Agrícola Comum (PAC) tem permitido 
associar os pagamentos diretos à obrigação 
de os agricultores manterem a terra em 
boas condições agrícolas e ambientais e 
cumprirem a legislação ambiental 
pertinente. A luta contra as alterações 
climáticas tornou-se parte integrante da 
política de energia, registando-se 
progressos na integração das questões 
relativas à utilização eficiente dos recursos, 
às alterações climáticas e à eficiência 
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energética noutros setores-chave, como os 
transportes e a construção.

energética noutros setores-chave, como os 
transportes e a construção. No entanto, no 
futuro será necessário prestar mais 
atenção a uma melhor aplicação das 
regras de condicionalidade.

Or. de

Alteração 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

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 
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 

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. 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 
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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 127
Margrete Auken, Jo Leinen

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 

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 
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sistema económico ou social. 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 
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.

sistema económico ou social. 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 
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 em risco a sua saúde e 
bem-estar. Uma utilização insustentável da 
terra está a consumir solos férteis, com 
impactos na segurança alimentar global e 
na consecução das metas de 
biodiversidade. A degradação dos solos 
continua, em grande medida, a não ser 
controlada e necessita de um quadro 
jurídico comum europeu.

Or. en

Alteração 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Continuam, todavia, a ser preocupantes 5. Continuam, todavia, a ser preocupantes



AM\931263PT.doc 29/73 PE508.007v01-00

PT

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 
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 

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 
conectividade e a saúde dos ecossistemas, 
bem como a sua capacidade de prestação 
de serviços e de oferta de habitats viáveis 
às espécies. Os habitats e espécies 
marinhos continuam em risco de declínio 
e extinção devido a inúmeras ameaças 
induzidas pela atividade humana nas 
águas da UE. 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 
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controlada. alimentar e na consecução das metas de 
biodiversidade. A degradação dos solos 
continua, em grande medida, a não ser 
controlada.

Or. en

Alteração 129
Pavel Poc

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 
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 

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. 
Na lista vermelha de espécies ameaçadas 
da UICN constam 395 espécies nativas 
europeias como gravemente ameaçadas, 
110 dessas espécies estão em perigo 
devido a infestação por espécies exóticas 
invasoras. 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 
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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Alteração 130
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Continuam, todavia, a ser preocupantes 
muitas das tendências ambientais 

5. Continuam, todavia, a ser preocupantes 
muitas das tendências ambientais 
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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 
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.

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, tanto quanto 
é, sequer, possível quantificar a natureza. 
Além disso, ainda não foi possível, até 
hoje, concluir claramente em que medida 
as alterações climáticas são causadas pelo 
homem e em que medida se devem a 
causas naturais. 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 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 
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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.

Or. de

Alteração 131
Anna Rosbach

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 
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 

5. Continuam, todavia, a ser preocupantes 
muitas das tendências ambientais e da 
biodiversidade 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 
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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. As alterações do ambiente na UE são 
cada vez mais causadas por fatores de 
âmbito mundial, como a demografia, os 
padrões de consumo e comércio e a rapidez 
do progresso tecnológico. Estes fatores 
podem oferecer oportunidades não 
desprezáveis de crescimento económico e 
de bem-estar social, mas suscitam 
problemas e incertezas para a economia e a 
sociedade da UE e são causa de 
degradação do ambiente em todo o 
planeta.

6. As alterações do ambiente na UE são 
cada vez mais causadas por fatores de 
âmbito mundial, como a demografia, os 
padrões de consumo e comércio e a rapidez 
do progresso tecnológico. Estes fatores 
podem oferecer oportunidades não 
desprezáveis de crescimento económico e 
de bem-estar social, mas suscitam 
problemas e incertezas para a economia e a 
sociedade da UE no âmbito da proteção 
ambiental.

Or. es
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Alteração 133
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As dimensões internacionais da 
política ambiental da UE têm de abranger 
igualmente as negociações com outras 
associações de Estados; o potencial da 
integração dos objetivos ambientais na 
política comercial da OMC não foi, até à 
data, plenamente aproveitado.

Or. de

Alteração 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Juntamente com os atuais sistemas de 
produção e consumo na economia mundial, 
que geram muitos desperdícios, a crescente 
procura de bens e serviços e o desgaste dos 
recursos estão a agravar o custo de 
matérias-primas e minerais essenciais e da 
energia, a gerar mais poluição e resíduos, a 
intensificar as emissões de gases com 
efeito de estufa à escala planetária e a 
conduzir à degradação das terras, à 
desflorestação e à perda da biodiversidade. 
Cerca de dois terços dos ecossistemas 
mundiais estão em declínio, havendo 
provas de que as fronteiras planetárias para 
a biodiversidade, para as alterações 
climáticas e para o ciclo do nitrogénio 
foram já transpostas. É provável que, até 
2030, se verifique uma descida mundial de 
40% nos recursos hídricos, a menos que 
haja progressos significativos no 

7. Juntamente com os atuais sistemas de 
produção e consumo na economia mundial, 
que geram muitos desperdícios, a crescente 
procura de bens e serviços e o desgaste dos 
recursos estão a agravar o custo de 
matérias-primas e minerais essenciais e da 
energia, a gerar mais poluição e resíduos, a 
intensificar as emissões de gases com 
efeito de estufa à escala planetária e a 
conduzir à degradação das terras, à 
desflorestação e à perda da biodiversidade. 
Cerca de dois terços dos ecossistemas 
mundiais estão em declínio, havendo 
provas de que as fronteiras planetárias para 
a biodiversidade, para as alterações 
climáticas e para o ciclo do nitrogénio 
foram já transpostas. É provável que, até 
2030, se verifique uma descida mundial de 
40% nos recursos hídricos, a menos que 
haja progressos significativos no 
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melhoramento da utilização eficiente dos 
recursos. Há também o risco de as 
alterações climáticas exacerbarem estes 
problemas, com custos elevados. Em 2011, 
diversas catástrofes parcialmente devidas 
às alterações climáticas tiveram como 
resultado perdas económicas à escala 
mundial superiores a 300 mil milhões de 
euros. A OCDE alertou que a contínua 
degradação e erosão do capital natural 
poderá acarretar alterações irreversíveis 
que porão em causa dois séculos de subida 
dos níveis de vida e implicarão custos 
significativos.

melhoramento da utilização eficiente dos 
recursos. Há também o risco de as 
alterações climáticas exacerbarem estes 
problemas, com custos elevados1. Em 
2011, diversas catástrofes parcialmente 
devidas às alterações climáticas tiveram 
como resultado perdas económicas à escala 
mundial superiores a 300 mil milhões de 
euros. A OCDE alertou que a contínua 
degradação e erosão do capital natural 
poderá acarretar alterações irreversíveis
que porão em causa dois séculos de subida 
dos níveis de vida e implicarão custos 
significativos.

__________________
1 Segundo o Estudo Stern sobre os aspetos 
económicos das alterações climáticas (Stern 
Review on the Economics of Climate Change), 
sem ação, o custo total das alterações climáticas 
será equivalente à perda anual de, no mínimo, 5% 
do produto interno bruto mundial (PIB). Se for 
incluído um conjunto mais vasto de riscos e 
impactos, este número pode aumentar para 20% 
do PIB.

Or. en

Alteração 135
Richard Seeber, Peter Liese

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 
tornar uma economia verde inclusiva que 
assegura crescimento e desenvolvimento, 
protege a saúde e o bem-estar do homem, 

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 
tornar uma economia verde inclusiva que 
assegura crescimento e desenvolvimento, 
protege a saúde e o bem-estar do homem, 
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proporciona empregos decentes, reduz as 
desigualdades, investe no capital natural e 
preserva-o.

proporciona empregos decentes, reduz as 
desigualdades, preserva e investe na 
biodiversidade e nos serviços 
ecossistémicos inerentes no que se refere 
ao seu valor intrínseco e à sua 
contribuição fundamental para o 
bem-estar do homem e para a 
prosperidade económica.

Or. en

Alteração 136
Karin Kadenbach

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 
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.

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 
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, preserva e investe na 
biodiversidade e nos serviços 
ecossistémicos que proporciona – capital 
natural – no que se refere ao seu valor 
intrínseco e à sua contribuição 
fundamental para o bem-estar do homem 
e para a prosperidade económica.

Or. en

Alteração 137
Giancarlo Scottà
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. A seguinte perspetiva relativa a 2050 
pretende ajudar a orientar a ação até 2020 e 
para além desse horizonte: Em 2050, 
vivemos bem, dentro dos limites 
ecológicos do planeta. A nossa 
prosperidade e a sanidade do nosso 
ambiente resultam de uma economia 
circular inovadora em que nada se 
desperdiça e em que os recursos naturais 
são geridos de um modo que reforça a 
resiliência da nossa sociedade. O nosso 
crescimento hipocarbónico foi há muito 
dissociado da utilização dos recursos, 
marcando o ritmo para uma economia 
mundial sustentável.

10. A seguinte perspetiva relativa a 2050 
pretende ajudar a orientar a ação até 2020 e 
para além desse horizonte: Em 2050, 
vivemos bem, dentro dos limites 
ecológicos do planeta. A nossa 
prosperidade e a sanidade do nosso 
ambiente resultam de uma economia 
circular inovadora — com base no 
postulado fundamental segundo o qual 
«nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma»1 — em que nada se 
desperdiça e em que os recursos naturais 
são geridos de um modo que reforça a 
resiliência da nossa sociedade. O nosso 
crescimento hipocarbónico foi, tanto 
quanto possível, dissociado da utilização 
dos recursos, marcando o ritmo para uma 
economia mundial sustentável.
__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Alteração 138
Erik Bánki

Proposta de decisão
Anexo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. A seguinte perspetiva relativa a 2050 
pretende ajudar a orientar a ação até 2020 e 
para além desse horizonte: Em 2050, 
vivemos bem, dentro dos limites 
ecológicos do planeta. A nossa 
prosperidade e a sanidade do nosso 
ambiente resultam de uma economia 
circular inovadora em que nada se 

10. A seguinte perspetiva relativa a 2050 
pretende ajudar a orientar a ação até 2020 e 
para além desse horizonte: Em 2050, 
vivemos bem, dentro dos limites 
ecológicos do planeta. O nosso bem-estar e 
a sanidade do nosso ambiente resultam de 
uma economia circular inovadora em que 
nada se desperdiça e em que os recursos 
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desperdiça e em que os recursos naturais 
são geridos de um modo que reforça a 
resiliência da nossa sociedade. O nosso 
crescimento hipocarbónico foi há muito 
dissociado da utilização dos recursos, 
marcando o ritmo para uma economia 
mundial sustentável.

naturais são geridos de um modo que 
reforça a resiliência da nossa sociedade. A 
biodiversidade e os serviços 
ecossistémicos são protegidos, valorizados 
e apropriadamente recuperados. O nosso 
crescimento hipocarbónico foi há muito 
dissociado da utilização dos recursos, 
marcando o ritmo para uma economia 
mundial sustentável.

Or. en

Alteração 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. A seguinte perspetiva relativa a 2050 
pretende ajudar a orientar a ação até 2020 e 
para além desse horizonte: Em 2050, 
vivemos bem, dentro dos limites 
ecológicos do planeta. A nossa 
prosperidade e a sanidade do nosso 
ambiente resultam de uma economia 
circular inovadora em que nada se 
desperdiça e em que os recursos naturais 
são geridos de um modo que reforça a 
resiliência da nossa sociedade. O nosso 
crescimento hipocarbónico foi há muito 
dissociado da utilização dos recursos, 
marcando o ritmo para uma economia 
mundial sustentável.

10. A seguinte perspetiva relativa a 2050 
pretende ajudar a orientar a ação até 2020 e 
para além desse horizonte: Em 2050, 
vivemos bem, dentro dos limites 
ecológicos do planeta. A nossa 
prosperidade e a sanidade do nosso 
ambiente resultam de uma economia 
circular inovadora em que nada se 
desperdiça e em que os recursos naturais 
são geridos de um modo que reforça a 
resiliência da nossa sociedade. O nosso 
crescimento hipocarbónico foi há muito 
dissociado da utilização dos recursos, 
marcando o ritmo para uma economia 
mundial sustentável. A justiça no domínio 
do ambiente é aplicada dentro e fora da 
UE. Todas as pessoas têm igualdade de 
acesso aos benefícios ambientais. As 
obrigações decorrentes da degradação 
ambiental são partilhadas de forma justa.

Or. en
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Alteração 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Anexo I – 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, 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. Além do mais, 
a sociedade no seu conjunto deve, tanto 
quanto possível, participar no processo de 
resolução destes problemas.

Or. lt

Alteração 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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, economia e indústria, investigação 
e inovação, emprego, comércio, 
desenvolvimento, segurança e negócios 
estrangeiros 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.
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Or. en

Alteração 142
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. A UE desencadeou esta transformação 
com estratégias integradas e a longo prazo, 
destinadas a travar a perda de 
biodiversidade27, melhorar a eficiência na 
utilização de recursos28 e possibilitar a 
transição para uma economia 
hipocarbónica29. A Comissão prosseguiu a 
integração das preocupações e objetivos 
ambientais em iniciativas tomadas 
recentemente noutros domínios-chave de 
política, como a energia30 e os 
transportes31, e procurou intensificar a 
obtenção de benefícios ambientais 
mediante reformas das políticas da UE para 
a agricultura e o desenvolvimento rural, as 
pescas e a coesão, aproveitando os 
progressos realizados até à data.

12. A UE desencadeou esta transformação 
com estratégias integradas e a longo prazo, 
destinadas a travar a perda de 
biodiversidade27, melhorar a eficiência na 
utilização de recursos28 e possibilitar a 
transição para uma economia 
hipocarbónica29. A Comissão prosseguiu a 
integração das preocupações e objetivos 
ambientais em iniciativas tomadas 
recentemente noutros domínios-chave de 
política, como a energia30 e os 
transportes31, e procurou intensificar a 
obtenção de benefícios ambientais 
mediante reformas das políticas da UE para 
a agricultura e o desenvolvimento rural, as 
pescas e a coesão, aproveitando os 
progressos realizados até à data. No 
entanto, para tal é necessário prestar mais 
atenção à implementação das regras de 
condicionalidade.

Or. de

Alteração 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. A UE subscreveu numerosos 
compromissos internacionais relativos ao 
ambiente, incluindo os celebrados na 

13. A UE subscreveu numerosos 
compromissos juridicamente vinculativos 
ao abrigo de acordos multilaterais e 
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Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), 
onde assinalou o seu apoio à economia 
verde inclusiva como elemento central de
uma estratégia mais ampla para o 
desenvolvimento sustentável.

politicamente vinculativos relativos ao 
ambiente, incluindo os acordados na 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). O 
documento final da Rio+20 reconhece a 
economia verde inclusiva como uma 
ferramenta importante para alcançar o 
desenvolvimento sustentável e define um 
quadro de ação que abrange as três 
dimensões do desenvolvimento 
sustentável, muitas das quais se refletem 
nos objetivos prioritários deste programa. 
Acordou ainda elaborar objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS), para 
reforçar o quadro institucional e 
desenvolver uma estratégia de 
financiamento para o desenvolvimento 
sustentável. A UE e os seus 
Estados-Membros devem agora assegurar 
o cumprimento desses objetivos a nível 
interno, através das suas políticas 
internas, e a nível global, através de 
contribuições para as ações 
internacionais.

Or. en

Alteração 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. O presente programa complementa 
estes esforços, ao definir objetivos 
prioritários a alcançar pela UE no período 
até 2020.

14. O presente programa complementa 
estes esforços, ao definir objetivos 
prioritários a alcançar pela UE no período 
até 2020 e percursos indicativos até 2050.
Deve assegurar a implementação, 
incentivar ações nacionais e ajudar um 
conjunto de agentes a fazer escolhas de 
investimento economicamente eficazes.

Or. en
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Alteração 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. Em muitos casos, a ação tendente à 
realização dos objetivos será necessária 
essencialmente a nível nacional, regional 
ou local, em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade. Noutros, serão 
necessárias medidas adicionais a nível da 
UE. Como a política de ambiente é uma 
esfera de competência partilhada na UE, 
um dos propósitos do presente programa 
consiste em criar uma propriedade comum 
de metas e objetivos partilhados e em 
assegurar condições equitativas para as 
empresas e as autoridades públicas. Metas 
e objetivos claros proporcionam também 
aos responsáveis pela elaboração de 
políticas e a outras partes interessadas –
entre as quais regiões e municípios, 
empresas e parceiros sociais ou cidadãos a 
título individual – um sentido de orientação 
e um quadro de ação previsível.

15. Em muitos casos, a ação tendente à 
realização dos objetivos será necessária 
essencialmente a nível nacional, regional 
ou local, em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade, na condição de ser 
dada uma voz ativa ao público nos debates 
relativos às questões ambientais. Noutros, 
serão necessárias medidas adicionais a 
nível da UE. Como a política de ambiente é 
uma esfera de competência partilhada na 
UE, um dos propósitos do presente 
programa consiste em criar uma 
propriedade comum de metas e objetivos 
partilhados e em assegurar condições 
equitativas para as empresas e as 
autoridades públicas. Metas e objetivos 
claros proporcionam também aos 
responsáveis pela elaboração de políticas e 
a outras partes interessadas – entre as quais 
regiões e municípios, empresas e parceiros 
sociais ou cidadãos a título individual – um 
sentido de orientação e um quadro de ação 
previsível.

Or. lt

Alteração 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Anexo – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. Em muitos casos, a ação tendente à 
realização dos objetivos será necessária 
essencialmente a nível nacional, regional 
ou local, em conformidade com o princípio 

15. Em muitos casos, a ação tendente à 
realização dos objetivos será necessária 
essencialmente a nível nacional, regional 
ou local, em conformidade com o princípio 
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da subsidiariedade. Noutros, serão 
necessárias medidas adicionais a nível da 
UE. Como a política de ambiente é uma 
esfera de competência partilhada na UE, 
um dos propósitos do presente programa 
consiste em criar uma propriedade comum 
de metas e objetivos partilhados e em 
assegurar condições equitativas para as 
empresas e as autoridades públicas. Metas 
e objetivos claros proporcionam também 
aos responsáveis pela elaboração de 
políticas e a outras partes interessadas –
entre as quais regiões e municípios, 
empresas e parceiros sociais ou cidadãos a 
título individual – um sentido de orientação 
e um quadro de ação previsível.

da subsidiariedade. Noutros, serão 
necessárias medidas adicionais a nível da 
UE. Como a política de ambiente é uma 
esfera de competência partilhada na UE, 
um dos propósitos do presente programa 
consiste em criar uma propriedade comum 
de metas e objetivos partilhados e em 
assegurar condições equitativas para as 
empresas e as autoridades públicas. Metas 
e objetivos claros e o intercâmbio das 
melhores práticas proporcionam também 
aos responsáveis pela elaboração de 
políticas e a outras partes interessadas –
entre as quais regiões e municípios, 
empresas e parceiros sociais ou cidadãos a 
título individual – um sentido de orientação 
e um quadro de ação previsível.

Or. en

Alteração 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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 
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 

16. Na base da prosperidade económica e 
do bem-estar da UE está o seu capital 
natural, ou seja, a sua biodiversidade, 
como os ecossistemas que 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 Águas 
Residuais Urbanas1, a Diretiva Nitratos2,
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 
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contribui igualmente para aliviar as 
pressões sobre a biodiversidade 
(ecossistemas, espécies e habitats).

alterações climáticas, nos produtos 
químicos, nas emissões industriais e nos 
resíduos contribui igualmente para aliviar 
as pressões sobre a biodiversidade 
(ecossistemas, solo e espécies e habitats).
__________________
1 Diretiva 91/271/CEE.
2 Diretiva 91/676/CEE.

Or. en

Alteração 148
Giancarlo Scottà

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 
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).

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

Or. it
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Alteração 149
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo 1 – 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 
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).

16. Na base da prosperidade económica e 
do bem-estar da UE estão os seus cidadãos 
e o seu capital natural, que inclui 
ecossistemas que 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).

Or. fr

Alteração 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

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 
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 

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

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 Águas 
Residuais Urbanas1, a Diretiva Nitratos2, 
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).

__________________
1 Diretiva 91/271/CEE.
2 Diretiva 91/676/CEE.

Or. en

Alteração 151
Elena Oana Antonescu

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 
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. 

16. Na base da prosperidade económica e 
do bem-estar da UE está o seu capital 
natural, que inclui ecossistemas que 
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 Águas 
Residuais Urbanas1, a Diretiva Nitratos2,
a Diretiva Qualidade do Ar e correlatas e 
as Diretivas Habitats e Aves, tem por 
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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).

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).

__________________
1 Diretiva 91/271/CEE.
2 Diretiva 91/676/CEE.

Or. en

Alteração 152
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Avaliações recentes indicam, todavia, 
que a biodiversidade na UE está ainda em 
perda e que, na sua maioria, os 
ecossistemas se encontram gravemente 
degradados. A Estratégia da UE relativa à 
Biodiversidade para 2020 define as metas e 
ações necessárias para inverter estas 
tendências negativas e reforçar os serviços 
ecossistémicos. Terá de ser integralmente 
executada para que a UE possa cumprir o 
seu objetivo central para 2020 no que 
respeita à biodiversidade. Se bem que a 
estratégia incorpore medidas tendentes a 
melhorar a execução das Diretivas Habitats 
e Aves, incluindo a rede Natura 2000, a 
consecução do objetivo central exigirá a 
aplicação integral de toda a legislação 
vigente destinada a proteger o capital 
natural.

17. Avaliações recentes indicam, todavia, 
que a biodiversidade na UE está ainda em 
perda. A Estratégia da UE relativa à 
Biodiversidade para 2020 define as metas e 
ações necessárias para inverter estas 
tendências negativas e reforçar os serviços 
ecossistémicos. Terá de ser integralmente 
executada para que a UE possa cumprir o 
seu objetivo central para 2020 no que 
respeita à biodiversidade. Se bem que a 
estratégia incorpore medidas tendentes a 
melhorar a execução das Diretivas Habitats 
e Aves, incluindo a rede Natura 2000, a 
consecução do objetivo central exigirá a 
aplicação integral de toda a legislação 
vigente destinada a proteger o capital 
natural.

Or. de
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Alteração 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Avaliações recentes indicam, todavia, 
que a biodiversidade na UE está ainda em 
perda e que, na sua maioria, os 
ecossistemas se encontram gravemente 
degradados. A Estratégia da UE relativa à 
Biodiversidade para 2020 define as metas e 
ações necessárias para inverter estas 
tendências negativas e reforçar os serviços 
ecossistémicos. Terá de ser integralmente 
executada para que a UE possa cumprir o 
seu objetivo central para 2020 no que 
respeita à biodiversidade. Se bem que a 
estratégia incorpore medidas tendentes a 
melhorar a execução das Diretivas Habitats 
e Aves, incluindo a rede Natura 2000, a 
consecução do objetivo central exigirá a 
aplicação integral de toda a legislação 
vigente destinada a proteger o capital 
natural.

17. Avaliações recentes indicam, todavia, 
que a biodiversidade na UE está ainda em 
perda e que, na sua maioria, os 
ecossistemas se encontram gravemente 
degradados. A Estratégia da UE relativa à 
Biodiversidade para 2020 define as metas e 
ações necessárias para travar a perda de 
biodiversidade e para manter, recuperar e 
reforçar os ecossistemas e os serviços 
ecossistémicos. Terá de ser integralmente 
executada para que a UE possa cumprir o 
seu objetivo central para 2020 no que 
respeita à biodiversidade. Se bem que a 
estratégia incorpore medidas tendentes a 
melhorar a execução das Diretivas Habitats 
e Aves, incluindo a rede Natura 2000, a 
consecução do objetivo central exigirá a 
aplicação integral de toda a legislação 
vigente destinada a proteger o capital 
natural.

Or. en

Alteração 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Avaliações recentes indicam, todavia, 
que a biodiversidade na UE está ainda em 
perda e que, na sua maioria, os 
ecossistemas se encontram gravemente 
degradados. A Estratégia da UE relativa à 
Biodiversidade para 2020 define as metas e 

17. Avaliações recentes indicam, todavia, 
que a biodiversidade na UE está ainda em 
perda e que, na sua maioria, os 
ecossistemas se encontram gravemente 
degradados. A Estratégia da UE relativa à 
Biodiversidade para 2020 define as metas e 
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ações necessárias para inverter estas 
tendências negativas e reforçar os serviços 
ecossistémicos. Terá de ser integralmente 
executada para que a UE possa cumprir o 
seu objetivo central para 2020 no que 
respeita à biodiversidade. Se bem que a 
estratégia incorpore medidas tendentes a 
melhorar a execução das Diretivas Habitats 
e Aves, incluindo a rede Natura 2000, a 
consecução do objetivo central exigirá a 
aplicação integral de toda a legislação 
vigente destinada a proteger o capital 
natural.

ações necessárias para inverter estas 
tendências negativas e reforçar os serviços 
ecossistémicos. Terá de ser integralmente 
executada para que a UE possa cumprir o 
seu objetivo central para 2020 no que 
respeita à biodiversidade. Se bem que a 
estratégia incorpore medidas tendentes a 
melhorar a execução das Diretivas Habitats 
e Aves, incluindo a rede Natura 2000, a 
consecução do objetivo central exigirá a 
aplicação integral de toda a legislação 
vigente destinada a proteger o capital 
natural. Neste sentido, a Comissão deve 
velar para que os planos de gestão para a 
conservação da rede Natura 2000 
satisfaçam os requisitos estabelecidos no 
artigo 6.º da Diretiva Habitats. É 
necessária a participação ativa dos 
proprietários e dos utilizadores no sentido 
de os envolver na política de conservação 
da biodiversidade.

Or. es

Alteração 155
Pavel Poc

Proposta de decisão
Anexo – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Avaliações recentes indicam, todavia, 
que a biodiversidade na UE está ainda em 
perda e que, na sua maioria, os 
ecossistemas se encontram gravemente 
degradados. A Estratégia da UE relativa à 
Biodiversidade para 2020 define as metas e 
ações necessárias para inverter estas 
tendências negativas e reforçar os serviços 
ecossistémicos. Terá de ser integralmente 
executada para que a UE possa cumprir o 
seu objetivo central para 2020 no que 
respeita à biodiversidade. Se bem que a 
estratégia incorpore medidas tendentes a 
melhorar a execução das Diretivas Habitats 

17. Avaliações recentes indicam, todavia, 
que a biodiversidade na UE está ainda em 
perda e que, na sua maioria, os 
ecossistemas se encontram gravemente 
degradados. As espécies exóticas invasoras 
representam um risco superior ao 
anteriormente previsto, para a 
biodiversidade, a saúde humana e as 
economias. A Estratégia da UE relativa à 
Biodiversidade para 2020 define as metas e 
ações necessárias para inverter estas 
tendências negativas e reforçar os serviços 
ecossistémicos. Terá de ser integralmente 
executada para que a UE possa cumprir o 
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e Aves, incluindo a rede Natura 2000, a 
consecução do objetivo central exigirá a 
aplicação integral de toda a legislação 
vigente destinada a proteger o capital 
natural.

seu objetivo central para 2020 no que 
respeita à biodiversidade. Se bem que a 
estratégia incorpore medidas tendentes a 
melhorar a execução das Diretivas Habitats 
e Aves, incluindo a rede Natura 2000, a 
consecução do objetivo central exigirá a 
aplicação integral de toda a legislação 
vigente destinada a proteger o capital 
natural.

Or. en

Justificação

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Alteração 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. A execução dos planos de gestão 
por parte dos Estados-Membros deve 
integrar diferentes elementos de várias 
políticas. Por conseguinte, é fundamental 
que os Estados-Membros tenham em 
conta que a presença de recursos hídricos 
e determinadas culturas pode ser 
imprescindível para atingir um estado de 
conservação favorável para as espécies e 
os habitats.

Or. es
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Alteração 157
Matthias Groote

Proposta de decisão
Anexo – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. A despeito dos esforços consideráveis 
até à data, é provável que o objetivo da 
Diretiva-Quadro Água de, até 2015, se 
obter um «bom estado ecológico» só seja 
cumprido 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 
emissões com origem nos transportes, na 
agricultura intensiva e na produção de 
eletricidade.

18. A despeito dos esforços consideráveis 
até à data, é provável que o objetivo da 
Diretiva-Quadro Água de, até 2015, se 
obter um «bom estado ecológico» só seja 
cumprido em cerca de 53% das massas de 
água de superfície da UE. Dada a 
sobrecarga contínua dos mares e oceanos 
causada pelo homem, entre outros 
motivos, devido à sobrepesca, à descarga 
de resíduos e ao turismo de massas, 
também o objetivo da Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha de, até 2020, se obter 
um «bom estado ambiental» está em risco 
de falhar. Por isso, é imprescindível uma 
utilização mais coordenada e 
regulamentada dos mares e das zonas 
costeiras no âmbito de uma gestão 
integrada das mesmas. 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 
emissões com origem nos transportes, na 
agricultura intensiva e na produção de 
eletricidade.

Or. de

Alteração 158
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo – ponto 18
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Texto da Comissão Alteração

18. A despeito dos esforços consideráveis 
até à data, é provável que o objetivo da 
Diretiva-Quadro Água de, até 2015, se 
obter um «bom estado ecológico» só seja 
cumprido 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 
emissões com origem nos transportes, na 
agricultura intensiva e na produção de 
eletricidade.

18. A despeito dos esforços consideráveis 
até à data, é provável que o objetivo da 
Diretiva-Quadro Água de, até 2015, se 
obter um «bom estado ecológico» só seja 
cumprido em cerca de 53% das massas de 
água de superfície da UE. Por isso, a 
Diretiva-Quadro Água deveria igualmente 
ser abrangida pelas regras de 
condicionalidade. 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 
emissões com origem nos transportes, na 
agricultura intensiva e na produção de 
eletricidade.

Or. de

Alteração 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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, 

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, 
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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 
emissões com origem nos transportes, na 
agricultura intensiva e na produção de 
eletricidade.

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 
enxofre e da poluição pelo ozono, 
associadas às emissões com origem nos 
transportes, na agricultura intensiva e na 
produção de eletricidade.

Or. en

Alteração 160
Matthias Groote

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 

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. Sobretudo no setor agrícola 
existe um grande potencial para a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa e para a diminuição da poluição 
das águas subterrâneas por fertilizantes 
azotados e fosfatados. Por isso, uma 
agricultura orientada para o 
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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.

cumprimento de requisitos ambientais 
rigorosos pode não só garantir ou 
melhorar, de forma sustentável, a 
qualidade dos solos e preservar a 
biodiversidade em zonas rurais, mas 
também contribuir significativamente 
para o aumento da qualidade do ar e da 
água. Além disso, 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.

Or. de

Alteração 161
Giancarlo Scottà

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 

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. Tornar a PAC mais verde 
promoverá também as práticas agrícolas 
ambientalmente benéficas de diversificação 
das culturas, proteção dos prados 
permanentes e estabelecimento e 
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Diretiva-Quadro Água, conforme consta 
das propostas da Comissão para a 
reforma da PAC40. 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.

manutenção de zonas agrícolas e florestas 
ecologicamente valiosas.

Or. it

Alteração 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

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 

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 critérios objetivos e 
mensuráveis da Diretiva-Quadro Água. 
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 
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manutenção de zonas agrícolas e florestas 
ecologicamente valiosas.

ecologicamente valiosas. Uma agricultura 
sustentável caracteriza-se essencialmente 
por uma gestão responsável relativamente 
às gerações futuras, ou seja, uma 
produtividade elevada, a par com uma 
economia de recursos.

Or. de

Alteração 163
Eija-Riitta Korhola

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 

19. Por conseguinte, 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 
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ecologicamente valiosas. ecologicamente valiosas.

Or. en

Alteração 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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 no desenvolvimento e 
implementação de outras 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.

Or. en
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Alteração 165
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

20. No caso do ambiente marinho, embora 
o setor marítimo ofereça oportunidades 
económicas, desde a pesca, a navegação e a 
aquicultura até às matérias-primas, à 
produção de energia no alto-mar e à 
biotecnologia marinha, é necessário velar 
pela compatibilidade da sua exploração 
com a conservação e a gestão sustentável 
dos ecossistemas marinhos e costeiros.

20. No caso do ambiente marinho, embora 
o setor marítimo ofereça oportunidades 
económicas, desde a pesca, a navegação e a 
aquicultura até às matérias-primas, à 
produção de energia no alto-mar e à 
biotecnologia marinha, é necessário velar 
pela compatibilidade da sua exploração 
com a conservação e a gestão sustentável 
dos ecossistemas marinhos e costeiros. As 
partes envolvidas devem, sempre que 
possível, ser convidadas a apresentar 
novas formas de ajudar a proteger o 
ambiente marinho.

Or. en

Alteração 166
Matthias Groote

Proposta de decisão
Anexo – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

20. No caso do ambiente marinho, embora 
o setor marítimo ofereça oportunidades 
económicas, desde a pesca, a navegação e a 
aquicultura até às matérias-primas, à 
produção de energia no alto-mar e à 
biotecnologia marinha, é necessário velar 
pela compatibilidade da sua exploração 
com a conservação e a gestão sustentável 
dos ecossistemas marinhos e costeiros.

20. No caso do ambiente marinho, embora 
o setor marítimo ofereça oportunidades 
económicas, desde a pesca, a navegação e a 
aquicultura até às matérias-primas, à 
produção de energia no alto-mar e à 
biotecnologia marinha, é necessário velar 
pela compatibilidade da sua exploração 
com a conservação e a gestão sustentável 
dos ecossistemas marinhos e costeiros. A 
gestão integrada de zonas costeiras na 
Europa, juntamente com o ordenamento 
sustentável do espaço marítimo, pode 
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constituir um instrumento eficaz para o 
controlo das atividades marítimas e 
costeiras e para o equilíbrio entre as 
diversas funções do espaço marítimo.

Or. de

Alteração 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

20. No caso do ambiente marinho, embora 
o setor marítimo ofereça oportunidades 
económicas, desde a pesca, a navegação e a 
aquicultura até às matérias-primas, à 
produção de energia no alto-mar e à 
biotecnologia marinha, é necessário velar 
pela compatibilidade da sua exploração 
com a conservação e a gestão sustentável 
dos ecossistemas marinhos e costeiros.

20. No caso do ambiente marinho, embora 
o setor marítimo ofereça oportunidades 
económicas, desde a pesca, a navegação e a 
aquicultura até às matérias-primas, à 
produção de energia no alto-mar e à 
biotecnologia marinha, é necessário velar 
pela compatibilidade da sua exploração 
com a conservação e a gestão sustentável 
dos ecossistemas marinhos e costeiros. A 
conservação dos recursos marinhos 
naturais exige um acordo entre os 
Estados-Membros e a Comissão com vista 
à realização de uma cartografia digital 
das águas da UE com as zonas de 
proteção e as espécies objeto de proteção. 
Esta cartografia deverá incluir os 
elementos cuja proteção é reconhecida 
nos Tratados e na legislação sobre a 
avaliação do impacto ambiental, como os 
recursos naturais, a biodiversidade e o 
património cultural.  No caso das águas 
internacionais, sobretudo o Mar 
Mediterrâneo, a Comissão deverá 
promover a realização de estudos no 
quadro da política marítima integrada.

Or. es
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Alteração 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

21. As abordagens da atenuação e da 
adaptação às alterações climáticas, que se 
baseiem nos ecossistemas e que também 
beneficiem a biodiversidade e a prestação 
de outros serviços ecossistémicos, 
deveriam ser utilizadas mais 
extensivamente, no âmbito da política da 
UE relativa às alterações climáticas, ao 
passo que outros objetivos ambientais, 
como a conservação da biodiversidade a 
proteção da água, deveriam ser plenamente 
tidos em conta nas decisões relativas à 
energia renovável. Por último, terão de ser 
propostas medidas orientadas para a 
poluição atmosférica relacionada com os 
transportes e para as emissões de CO2

41.

21. As abordagens da atenuação e da 
adaptação às alterações climáticas, que se 
baseiem nos ecossistemas e que também 
beneficiem a biodiversidade e a prestação 
de outros serviços ecossistémicos, 
deveriam ser utilizadas mais 
extensivamente, no âmbito da política da 
UE relativa às alterações climáticas, ao 
passo que outros objetivos ambientais, 
como a conservação da biodiversidade e a 
proteção dos solos e da água, deveriam ser 
plenamente tidos em conta nas decisões 
relativas à energia renovável. Por último, 
terão de ser propostas medidas orientadas 
para a poluição atmosférica relacionada 
com os transportes e para as emissões de 
CO2

41.

Or. en

Alteração 169
Matthias Groote

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 

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 
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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 
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.

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 
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. Esta 
impermeabilização artificial dos solos tem 
consequências negativas para o regime 
hídrico natural, uma vez que a infiltração 
das águas superficiais deixou de ser 
possível e estas não podem juntar-se às 
águas subterrâneas. Como o solo, entre 
outras coisas, deixou de poder absorver e 
armazenar águas pluviais, o escoamento 
aumenta, o que provoca, 
consequentemente, inundações e escassez 
de água potável. É difícil ou oneroso 
inverter estas alterações de longo prazo, 
que quase sempre envolvem compromissos 
entre várias necessidades sociais, 
económicas e ambientais. Por esta razão, 
as decisões dos Estados-Membros relativas 
ao planeamento da utilização da terra têm 
de definir com exatidão quais são os solos 
urbanizáveis e limitar a sua extensão. É 
necessário criar zonas de compensação 
ecológica suficientes para compensar a 
impermeabilização inevitável de grandes 
superfícies.

Or. de

Alteração 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 22
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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 
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.

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 e a desertificação. 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 
riscos ambientais, económicos e sociais, 
como riscos 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, tendo em conta, 
especialmente, a conservação da 
biodiversidade e a proteção da água. 

Or. en

Alteração 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 22
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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 
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.

22. A degradação, a fragmentação e a 
utilização insustentável da terra dentro e 
fora da 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 e a 
desertificação. 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 
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, tendo em vista a 
concretização do objetivo de ausência de 
ocupação líquida de solos até 2050.

Or. en

Alteração 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 22
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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 
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.

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 
riscos ambientais, económicos e sociais, 
como riscos 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.

Or. en

Alteração 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposta de decisão
Anexo – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

22. A degradação, a fragmentação e a 22. A degradação, a fragmentação e a 
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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 
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.

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 
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 problema crescente 
da impermeabilização dos solos, os 
Estados-Membros devem ser encorajados 
a tomar medidas para reduzir a utilização 
dos solos e preservar as terras agrícolas 
destinadas à produção de alimentos, 
forragens e matérias-primas renováveis.

Or. de

Alteração 174
Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Anexo – ponto 23



AM\931263PT.doc 67/73 PE508.007v01-00

PT

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 
vinculativo42. Serão também estabelecidos 
objetivos para a utilização sustentável da 
terra e para o solo.

Suprimido

__________________
42 O documento COM(2006) 232 (JO C 332 de 
30.12.2006) propõe uma diretiva que estabelece 
um quadro para a proteção do solo e altera a 
Diretiva 2004/35/CE.

Or. de

Justificação

A proteção dos solos pode ser regulamentada de forma mais orientada, eficaz e menos 
burocrática a nível local, regional e nacional do que a nível comunitário. Uma 
regulamentação europeia juridicamente vinculativa seria incompatível com o princípio da 
subsidiariedade.

Alteração 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta de decisão
Anexo – ponto 23
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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 
vinculativo42. 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, as questões relativas à 
qualidade do solo são solucionadas mais 
eficazmente a nível dos Estados-Membros
no âmbito dos quadros jurídicos 
vinculativos. Serão também estabelecidos 
objetivos para a utilização sustentável da 
terra e para o solo.

Or. de

Alteração 176
Matthias Groote

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 

23. Para reduzir as mais acentuadas 
pressões antropogénicas na terra, no solo e 
noutros ecossistemas da Europa, serão 
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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
vinculativo42. Serão também estabelecidos 
objetivos para a utilização sustentável da 
terra e para o solo.

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. A utilização sustentável das 
terras e dos solos tem de fazer parte 
integrante de um quadro europeu 
abrangente e vinculativo para a proteção 
e utilização sustentável dos solos. Uma vez 
que a proteção dos solos, do ambiente e do 
clima são inseparáveis, a aprovação de 
regras vinculativas a nível europeu é 
fundamental para atingir os objetivos 
climáticos europeus, para a preservação 
da biodiversidade e para garantir a 
produtividade agrícola.

Or. de

Alteração 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de decisão
Anexo I – 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 

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 
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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.

degradação da terra». A UE e os seus 
Estados-Membros devem adotar medidas 
para tratar as questões relativas à 
qualidade do solo no âmbito de um quadro 
jurídico vinculativo. Serão também 
estabelecidos objetivos para a utilização 
sustentável da terra e para o solo.

Or. es

Alteração 178
Margrete Auken, Jo Leinen

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 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, 
reconhecendo a relevância económica e 
social da correta gestão dos solos,
apelaram a um «mundo neutro em termos 
de degradação da terra». A UE e os seus 
Estados-Membros devem garantir que este 
compromisso se torna operacional, dentro 
das respetivas competências, bem como 
tratar as questões relativas à qualidade do 
solo no âmbito de um quadro legislativo 
vinculativo, favorecendo a proposta da 
Comissão relativa a uma diretiva que 
estabelece um quadro para a proteção do 
solo. Serão também estabelecidos objetivos 
para a utilização sustentável da terra e para 
o solo.

Or. en
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Alteração 179
Richard Seeber, Peter Liese

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 vinculativo42. 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 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 do
quadro legislativo em vigor. Serão também 
estabelecidos objetivos para a utilização 
sustentável da terra e para o solo.

__________________
42 O documento COM(2006) 232 (JO C 332 de 
30.12.2006) propõe uma diretiva que estabelece um 
quadro para a proteção do solo e altera a Diretiva 
2004/35/CE.

Or. de

Alteração 180
Gerben-Jan Gerbrandy

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 

23. Para reduzir as mais acentuadas 
pressões antropogénicas na terra, no solo e 
noutros ecossistemas da Europa, serão 
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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.

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, 
reconhecendo a relevância económica e 
social da correta gestão dos solos,
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 para tratar as 
questões relativas à qualidade do solo, 
utilizando uma abordagem de avaliação 
de riscos, no âmbito de um quadro 
legislativo vinculativo baseado em aspetos 
relevantes da proposta da Comissão 
relativa a uma diretiva que estabelece um 
quadro para a proteção do solo e que 
altera a Diretiva 2004/35/CE. Devem
também ser estabelecidos objetivos para a 
utilização sustentável da terra e para o solo.

Or. en

Alteração 181
Esther de Lange

Proposta de decisão
Anexo I – 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 

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 
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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.

compromisso, dentro das respetivas 
competências, bem como tratar as questões 
relativas à qualidade do solo.

Or. nl

Alteração 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposta de decisão
Anexo – ponto 23 – nota de rodapé 42

Texto da Comissão Alteração

42. O documento COM(2006) 232 
(JO C 332 de 30.12.2006) propõe uma 
diretiva que estabelece um quadro para a 
proteção do solo e altera a Diretiva 
2004/35/CE.

Suprimido

Or. de

Justificação

A proteção dos solos pode ser regulamentada de forma mais orientada, eficaz e menos 
burocrática a nível local, regional e nacional do que a nível comunitário. Uma 
regulamentação europeia juridicamente vinculativa seria incompatível com o princípio da 
subsidiariedade.


