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Alteração 183
Richard Seeber

Proposta de decisão
Anexo – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 184
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A. Vários dos objetivos do programa 
teriam muito a beneficiar com uma 
abordagem menos intensiva da produção 
pecuária na medida em que tal 
contribuiria para a diminuição das 
emissões de nitrogénio e fósforo, a 
redução das ameaças à biodiversidade e a 
melhoria da qualidade do solo, do ar e da 
água.

Or. en

Alteração 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

25. As medidas tomadas no âmbito da 
Estratégia relativa à Biodiversidade, com 
vista a restaurar 15 % dos ecossistemas 
degradados na UE e expandir a utilização 
de infraestruturas verdes, ajudarão a obviar 
a fragmentação das terras. Além disso, 
reforçarão o capital natural e aumentarão a 
resiliência dos ecossistemas, podendo 
oferecer opções economicamente eficazes 
para a atenuação e a adaptação às 
alterações climáticas e para a gestão do 
risco de catástrofes. Entretanto, os esforços 
dos Estados-Membros para cartografar e 
avaliar os ecossistemas e os seus serviços e 
a iniciativa «perda líquida nula», planeada 
para 2015, contribuirão para manter numa 

25. As medidas tomadas no âmbito da 
Estratégia relativa à Biodiversidade, com 
vista a restaurar 15 % dos ecossistemas 
degradados na UE até 2020 - ainda que 
este valor deva ser encarado como um 
mínimo, devendo a UE estabelecer uma 
meta de restauração consideravelmente 
mais elevada que espelhe não só o seu 
objetivo central mais ambicioso mas 
também a sua perspetiva para 2050 - e 
expandir a utilização de infraestruturas 
verdes, ajudarão a obviar a fragmentação 
das terras. Para além da execução plena 
da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats, 
estas ações devem contribuir para o
estabelecimento e manutenção de 
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série de escalas o capital natural existente. 
A integração do valor económico dos 
serviços ecossistémicos nos sistemas de 
contabilização e relatório a nível da UE e a 
nível nacional até 2020 resultará numa 
melhor gestão do capital natural da União 
Europeia.

ecossistemas saudáveis e resilientes, bem 
como para o reforço dos serviços por estes 
prestados. Além disso, reforçarão o capital 
natural e aumentarão a resiliência dos 
ecossistemas, podendo oferecer opções 
economicamente eficazes para a atenuação 
e a adaptação às alterações climáticas e 
para a gestão do risco de catástrofes. 
Entretanto, os esforços dos 
Estados-Membros para cartografar e 
avaliar os ecossistemas e os seus serviços e 
a iniciativa «perda líquida nula», planeada 
para 2015, contribuirão para manter o 
capital natural existente. A integração do 
valor económico dos serviços 
ecossistémicos nos sistemas de 
contabilização e relatório a nível da UE e a 
nível nacional até 2020 resultará numa 
melhor gestão do capital natural da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

25. As medidas tomadas no âmbito da 
Estratégia relativa à Biodiversidade, com 
vista a restaurar 15 % dos ecossistemas 
degradados na UE e expandir a utilização 
de infraestruturas verdes, ajudarão a obviar 
a fragmentação das terras. Além disso, 
reforçarão o capital natural e aumentarão a 
resiliência dos ecossistemas, podendo 
oferecer opções economicamente eficazes 
para a atenuação e a adaptação às 
alterações climáticas e para a gestão do 
risco de catástrofes. Entretanto, os esforços 
dos Estados-Membros para cartografar e 
avaliar os ecossistemas e os seus serviços e 

25. As medidas tomadas no âmbito da 
Estratégia relativa à Biodiversidade, com 
vista a restaurar 15 % dos ecossistemas 
degradados na UE e expandir a utilização 
de infraestruturas verdes, ajudarão a obviar 
a fragmentação das terras. Ainda assim, 
estas medidas deverão ter em conta as 
características e as premissas dos 
Estados-Membros. Além disso, reforçarão 
o capital natural e aumentarão a resiliência 
dos ecossistemas, podendo oferecer opções 
economicamente eficazes para a atenuação 
e a adaptação às alterações climáticas e 
para a gestão do risco de catástrofes. 
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a iniciativa «perda líquida nula», planeada 
para 2015, contribuirão para manter numa 
série de escalas o capital natural existente. 
A integração do valor económico dos 
serviços ecossistémicos nos sistemas de 
contabilização e relatório a nível da UE e a 
nível nacional até 2020 resultará numa 
melhor gestão do capital natural da União 
Europeia.

Entretanto, os esforços dos 
Estados-Membros para cartografar e 
avaliar os ecossistemas e os seus serviços e 
a iniciativa «perda líquida nula», planeada 
para 2015, contribuirão para manter numa 
série de escalas o capital natural existente. 
A integração do valor económico dos 
serviços ecossistémicos nos sistemas de 
contabilização e relatório a nível da UE e a 
nível nacional até 2020 resultará numa 
melhor gestão do capital natural da União 
Europeia.

Or. fi

Alteração 187
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

26. A fim de proteger, conservar e reforçar 
o capital natural da UE, o programa 
assegurará que, até 2020:

26. A fim de proteger, conservar e reforçar 
o capital natural da UE, o programa deverá 
assegurar que, até 2020:

Or. it

Alteração 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

26. A fim de proteger, conservar e reforçar 
o capital natural da UE, o programa 
assegurará que, até 2020:

26. A fim de proteger, conservar e reforçar 
a utilização sustentável do capital natural 
da UE, o programa assegurará que, até 
2020:
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Or. en

Alteração 189
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos 
sejam travadas e os ecossistemas e seus 
serviços sejam mantidos e reforçados;

(a) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos 
sejam travadas e os ecossistemas e seus 
serviços, incluindo unidades 
populacionais piscícolas, sejam não só 
mantidos mas também reforçados;

Or. en

Alteração 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos 
sejam travadas e os ecossistemas e seus 
serviços sejam mantidos e reforçados;

(a) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos 
sejam travadas e os ecossistemas e seus 
serviços sejam mantidos, restabelecidos e 
reforçados, nomeadamente através da 
execução plena e da conservação efetiva 
da rede Natura 2000, apoiada por 
Quadros de Ação Prioritários, e da 
aplicação do princípio de «perda líquida 
nula»;

Or. en
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Alteração 191
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Os impactos das pressões nas águas 
doces, de transição ou costeiras sejam 
significativamente reduzidos, para 
conseguir, manter ou reforçar um bom 
estado, na aceção da Diretiva-Quadro 
Água;

(b) Os impactos das pressões nas águas 
doces, de transição ou costeiras sejam 
significativamente reduzidos, para 
conseguir, manter e, preferencialmente,
reforçar um bom estado, na aceção da 
Diretiva-Quadro Água;

Or. en

Alteração 192
Richard Seeber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Os impactos das pressões nas águas 
doces, de transição ou costeiras sejam 
significativamente reduzidos, para 
conseguir, manter ou reforçar um bom 
estado, na aceção da Diretiva-Quadro 
Água;

(b) Os impactos das pressões nas águas 
doces, de transição ou costeiras sejam 
significativamente reduzidos, para 
conseguir, manter ou reforçar um bom 
estado, nomeadamente através de medidas 
de condicionalidade, na aceção da 
Diretiva-Quadro Água;

Or. de

Alteração 193
Anna Rosbach

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

(c) Os impactos das pressões nas águas 
marinhas sejam reduzidos, para conseguir 
ou manter um bom estado ambiental, na 
aceção da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha;

(c) Os impactos das pressões nas águas 
marinhas sejam reduzidos, para conseguir 
ou manter um bom estado ambiental, na 
aceção da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha. Tal contribuirá igualmente para 
a proteção da biodiversidade do meio 
marinho;

Or. en

Alteração 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Os impactos da poluição atmosférica 
nos ecossistemas e na biodiversidade 
continuem a ser reduzidos;

(d) Os impactos da poluição atmosférica 
nos ecossistemas e na biodiversidade sejam 
significativamente reduzidos tendo em 
vista o objetivo a longo prazo de não 
ultrapassar as cargas e níveis críticos;

Or. en

Alteração 195
Christa Klaß, Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 196
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) A terra seja sustentavelmente gerida na 
UE, o solo seja adequadamente protegido,
a fertilidade do solo e das terras agrícolas 
seja reforçada e a reparação dos sítios 
contaminados prossiga;

Or. en

Alteração 197
Margrete Auken, Jo Leinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) A terra seja sustentavelmente gerida na 
UE, o solo seja adequadamente protegido 
no âmbito de um quadro jurídico 
vinculativo e a reparação dos sítios 
contaminados prossiga;

Or. en

Alteração 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

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

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

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

Or. en

Alteração 199
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) As florestas sejam geridas de forma 
sustentável de modo a proteger os serviços 
por elas prestados e a melhorar a sua 
resiliência às alterações climáticas, aos 
fogos, às intempéries, às pragas e às 
doenças.

Or. en

Justificação

Ao invés de se cingir unicamente à proteção das florestas, o programa deve realçar o papel 
da gestão sustentável das florestas.

Alteração 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Aplicar integralmente a Estratégia da (a) Aplicar integralmente a Estratégia da 
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UE relativa à Biodiversidade; UE relativa à Biodiversidade sem demora;

Or. en

Alteração 201
Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Aplicar integralmente a Estratégia da 
UE relativa à Biodiversidade;

(a) Aplicar integralmente a Estratégia da 
UE relativa à Biodiversidade e reforçar a 
legislação da UE para efeitos da 
conservação das espécies e dos habitats 
terrestres e marinhos;

Or. en

Alteração 202
Richard Seeber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Aplicar integralmente o «plano 
destinado a preservar os recursos hídricos 
da Europa»;

(b) Aplicar integralmente a Diretiva-
Quadro Água e o «plano destinado a 
preservar os recursos hídricos da Europa», 
nomeadamente, através de medidas de 
condicionalidade;

Or. de

Alteração 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

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



AM\931425PT.doc 13/72 PE508.027v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(b) Aplicar integralmente o «plano 
destinado a preservar os recursos hídricos 
da Europa»;

(b) Aplicar integralmente o «plano 
destinado a preservar os recursos hídricos 
da Europa», sem, com isso, descurar as 
diferenças entre os vários 
Estados-Membros e as respetivas 
especificidades;

Or. fi

Alteração 204
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Intensificar esforços para assegurar a 
existência, o mais tardar em 2020, de 
unidades populacionais piscícolas 
saudáveis, começando por não exceder ou 
mesmo por ficar aquém dos níveis 
máximos de rendimento sustentável em 
todas as pescarias a partir de 2015, e 
estabelecer à escala da UE uma meta de 
redução quantitativa dos detritos marinhos;

(c) Intensificar esforços para assegurar a 
existência, o mais tardar em 2020, de 
unidades populacionais piscícolas 
saudáveis, começando por não exceder ou 
mesmo por ficar aquém dos níveis 
máximos de rendimento sustentável em 
todas as pescarias a partir de 2015, 
estabelecer à escala da UE uma meta de 
redução quantitativa dos detritos marinhos 
e apoiar ativamente iniciativas privadas e 
públicas no sentido de prevenir e 
combater os detritos marinhos, incluindo, 
entre outras, iniciativas abrangidas pela 
categoria «pesca de detritos»;

Or. en

Alteração 205
Matthias Groote

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Intensificar esforços para assegurar a 
existência, o mais tardar em 2020, de 
unidades populacionais piscícolas 
saudáveis, começando por não exceder ou 
mesmo por ficar aquém dos níveis 
máximos de rendimento sustentável em 
todas as pescarias a partir de 2015, e 
estabelecer à escala da UE uma meta de 
redução quantitativa dos detritos marinhos;

(c) Intensificar esforços para assegurar a 
existência, o mais tardar em 2020, de 
unidades populacionais piscícolas 
saudáveis, começando por não exceder ou 
mesmo por ficar aquém dos níveis 
máximos de rendimento sustentável em 
todas as pescarias a partir de 2015, e 
estabelecer à escala da UE uma meta de 
redução quantitativa dos detritos marinhos; 
além disso, estabelecer uma gestão 
integrada e coerente das zonas costeiras, 
para garantir um equilíbrio de longo 
prazo entre a proteção do ambiente e a 
utilização sustentável de zonas marítimas 
e costeiras;

Or. de

Alteração 206
Giancarlo Scottà

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Intensificar esforços com vista ao 
cumprimento integral da legislação da UE 
relativa à qualidade do ar e definir metas e 
ações estratégicas para além de 2020;

(d) Tendo em conta as diferentes 
condições geográficas e climáticas, 
intensificar esforços com vista ao 
cumprimento integral da legislação da UE 
relativa à qualidade do ar e definir metas e 
ações estratégicas para além de 2020;

Or. it

Alteração 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Intensificar esforços com vista ao
cumprimento integral da legislação da UE 
relativa à qualidade do ar e definir metas e 
ações estratégicas para além de 2020;

(d) Atingir o cumprimento integral da 
legislação da UE relativa à qualidade do ar 
e definir metas e ações estratégicas para 
além de 2020;

Or. en

Alteração 208
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 209
Christa Klaß, Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Intensificar esforços para reduzir a 
erosão e aumentar o teor de matéria 
orgânica do solo, reparar sítios 

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

solo, reparar sítios contaminados e reforçar 
a integração dos aspetos relativos à 
utilização da terra num processo 
coordenado de tomada de decisões que 
envolva todos os níveis pertinentes da 
governação, com apoio na adoção de metas 
relativas ao solo e à terra enquanto recurso, 
bem como objetivos de planeamento da 
terra;

intensificar os esforços realizados a nível 
nacional para reduzir a utilização dos 
solos e preservar as terras agrícolas 
destinadas à produção de alimentos, 
forragens e matérias-primas renováveis;

Or. de

Alteração 210
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Avançar no sentido da redução das 
emissões de nitrogénio e fósforo, incluindo 
as que têm origem nas águas residuais 
urbanas e industriais e na utilização de 
fertilizantes;

(f) Avançar no sentido da redução das 
emissões de nitrogénio e fósforo, incluindo 
as que têm origem nas águas residuais 
urbanas e industriais e na utilização de 
fertilizantes; aumentar a 
consciencialização ambiental da 
população através de iniciativas que visem 
a redução da utilização de fertilizantes 
artificiais e de pesticidas, em especial em 
jardins e espaços verdes privados.

Or. de

Alteração 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Avançar no sentido da redução das 
emissões de nitrogénio e fósforo, incluindo 
as que têm origem nas águas residuais 
urbanas e industriais e na utilização de 
fertilizantes;

(f) Avançar no sentido da redução das 
emissões de nitrogénio e fósforo, incluindo 
as que têm origem nas águas residuais 
urbanas e industriais, por meio de um 
melhor controlo na origem, e na utilização 
de fertilizantes, através de um melhor 
controlo da sua utilização;

Or. en

Alteração 212
Elena Oana Antonescu

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Avançar no sentido da redução das 
emissões de nitrogénio e fósforo, incluindo 
as que têm origem nas águas residuais 
urbanas e industriais e na utilização de 
fertilizantes;

(f) Avançar no sentido da redução das 
emissões de nitrogénio e fósforo, incluindo 
as que têm origem nas águas residuais 
urbanas e industriais, por meio de um 
melhor controlo na origem, e na utilização 
de fertilizantes, através de um melhor 
controlo da sua utilização;

Or. en

Alteração 213
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Avançar no sentido da redução das 
emissões de nitrogénio e fósforo, incluindo 
as que têm origem nas águas residuais 
urbanas e industriais e na utilização de 

(f) Avançar no sentido da redução das 
emissões de nitrogénio e da redução e 
valorização das emissões de fósforo, 
incluindo as que têm origem nas águas 
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fertilizantes; residuais urbanas e industriais e na 
utilização de fertilizantes;

Or. fr

Justificação

É necessário incentivar a valorização do fósforo, um composto de base essencial para a 
agricultura, cujos depósitos naturais se esgotam gradualmente, e presente em quantidades 
significativas nas águas residuais urbanas.

Alteração 214
Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promover a transição para sistemas 
de produção animal sustentável ligados à 
terra, mediante uma melhor integração 
dos objetivos de proteção ambiental na 
política agrícola; 

Or. en

Alteração 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Preparar e pôr em prática uma nova 
estratégia da UE para as florestas, que 
atenda à procura múltipla e aos benefícios 
das florestas e contribua para uma 
abordagem mais estratégica da proteção e 
da valorização das florestas, respeitando 
ao mesmo tempo as diferentes condições 
regionais para uma silvicultura 
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sustentável.

Or. en

Alteração 216
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 217
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Preparar e pôr em prática uma nova 
estratégia da UE para as florestas, que 
atenda à procura múltipla e aos benefícios 
das florestas, contribua para uma 
abordagem mais estratégica da proteção e 
da valorização das florestas e disponibilize 
os recursos económicos e humanos 
necessários para combater os incêndios 
florestais.

Or. es
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Alteração 218
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – objetivo prioritário n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Objetivo prioritário n.º 2: Tornar a UE 
uma economia hipocarbónica, eficiente na 
utilização dos recursos, verde e 
competitiva

Objetivo prioritário n.º 2: Tornar 
competitiva uma economia circular 
hipocarbónica, eficiente na utilização dos 
recursos e respeitadora do ambiente e dos 
ecossistemas

Or. it

(Vide alteração ao artigo 2.º, n.º 1, alínea b).)

Alteração 219
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo – objetivo prioritário 2

Texto da Comissão Alteração

 Objetivo prioritário n.º 2: Tornar a UE 
uma economia hipocarbónica, eficiente na 
utilização dos recursos, verde e 
competitiva

Objetivo prioritário n.º 2: Tornar a União 
uma economia hipocarbónica, eficiente na 
utilização dos recursos, ecológica e 
competitiva

Or. fr

Alteração 220
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

27. A iniciativa emblemática «Europa 
eficiente na utilização de recursos», da 
Estratégia Europa 2020, visa apoiar a 

27. A iniciativa emblemática «Europa 
eficiente na utilização de recursos», da 
Estratégia Europa 2020, visa tornar 
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transição para uma economia que seja 
eficiente na forma como utiliza todos os 
recursos, dissocie em absoluto o 
crescimento económico da utilização de 
recursos e de energia e dos seus impactos 
ambientais, reduza as emissões de gases 
com efeito de estufa, reforce a 
competitividade através da eficiência e da
inovação e promova maior segurança 
energética. O roteiro para uma Europa 
eficiente na utilização de recursos43 e o 
roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva44 são pedras 
angulares da iniciativa, definindo o quadro
para futuras ações a empreender na mira 
destes objetivos.

competitiva uma economia que seja 
eficiente na forma como utiliza todos os 
recursos, dissocie tanto quanto possível o 
crescimento económico da utilização de 
recursos e de energia e dos seus impactos 
ambientais, reduza as emissões de gases 
com efeito de estufa, estimule a inovação e 
promova maior segurança energética. O 
roteiro para uma Europa eficiente na 
utilização de recursos43 e o roteiro de 
transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva44 são pedras 
angulares da iniciativa, tomando alguns 
dos cenários possíveis como referência 
para futuras ações a empreender na mira 
destes objetivos.

Or. it

Alteração 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

27. A iniciativa emblemática «Europa 
eficiente na utilização de recursos», da 
Estratégia Europa 2020, visa apoiar a 
transição para uma economia que seja 
eficiente na forma como utiliza todos os 
recursos, dissocie em absoluto o 
crescimento económico da utilização de 
recursos e de energia e dos seus impactos 
ambientais, reduza as emissões de gases 
com efeito de estufa, reforce a 
competitividade através da eficiência e da 
inovação e promova maior segurança 
energética. O roteiro para uma Europa 
eficiente na utilização de recursos e o 
roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva são pedras 
angulares da iniciativa, definindo o 
quadro para futuras ações a empreender na 

27. A iniciativa emblemática «Europa 
eficiente na utilização de recursos», da 
Estratégia Europa 2020, visa apoiar a 
transição para uma economia que seja 
eficiente na forma como utiliza todos os 
recursos, dissocie em absoluto o 
crescimento económico da utilização de 
recursos e de energia e dos seus impactos 
ambientais, reduza as emissões de gases 
com efeito de estufa, reforce a 
competitividade através da eficiência e da 
inovação e promova maior segurança 
energética. O roteiro para uma Europa 
eficiente na utilização de recursos e as 
propostas da Comissão para o roteiro de 
transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva, o roteiro da 
energia para 2050 e o livro branco sobre 
os transportes são pontos de partida 
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mira destes objetivos. fundamentais para definir o quadro para 
futuras ações a empreender na mira destes 
objetivos no âmbito do novo acordo global 
sobre o clima, com conclusão prevista 
para 2015.

Or. en

Alteração 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Anexo – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

27. A iniciativa emblemática «Europa 
eficiente na utilização de recursos», da 
Estratégia Europa 2020, visa apoiar a 
transição para uma economia que seja 
eficiente na forma como utiliza todos os 
recursos, dissocie em absoluto o 
crescimento económico da utilização de 
recursos e de energia e dos seus impactos 
ambientais, reduza as emissões de gases 
com efeito de estufa, reforce a 
competitividade através da eficiência e da 
inovação e promova maior segurança 
energética. O roteiro para uma Europa 
eficiente na utilização de recursos e o 
roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva são pedras 
angulares da iniciativa, definindo o quadro 
para futuras ações a empreender na mira 
destes objetivos.

27. A iniciativa emblemática «Europa 
eficiente na utilização de recursos», da 
Estratégia Europa 2020, visa apoiar a 
transição para uma economia que seja 
eficiente na forma como utiliza todos os 
recursos, dissocie em absoluto o 
crescimento económico da utilização de 
recursos e de energia e dos seus impactos 
ambientais, reduza as emissões de gases 
com efeito de estufa, reforce a 
competitividade através da eficiência e da 
inovação e promova maior segurança 
energética. O roteiro para uma Europa 
eficiente na utilização de recursos, o roteiro 
de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva e o intercâmbio 
das melhores práticas entre os 
Estados-Membros são pedras angulares da 
iniciativa, definindo o quadro para futuras 
ações a empreender na mira destes 
objetivos.

Or. en

Alteração 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

27. A iniciativa emblemática «Europa 
eficiente na utilização de recursos», da 
Estratégia Europa 2020, visa apoiar a 
transição para uma economia que seja 
eficiente na forma como utiliza todos os 
recursos, dissocie em absoluto o 
crescimento económico da utilização de 
recursos e de energia e dos seus impactos 
ambientais, reduza as emissões de gases 
com efeito de estufa, reforce a 
competitividade através da eficiência e da 
inovação e promova maior segurança 
energética. O roteiro para uma Europa 
eficiente na utilização de recursos e o 
roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva são pedras 
angulares da iniciativa, definindo o quadro 
para futuras ações a empreender na mira 
destes objetivos.

27. A iniciativa emblemática «Europa 
eficiente na utilização de recursos», da 
Estratégia Europa 2020, visa apoiar a 
transição para uma economia que seja 
eficiente na forma como utiliza todos os 
recursos, reduza a extração e a utilização 
dos recursos a nível global, dissocie em 
absoluto o crescimento económico da 
utilização de recursos e de energia e dos 
seus impactos ambientais, reduza as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
reforce a competitividade através da 
eficiência e da inovação e promova maior 
segurança energética e dos recursos. O 
roteiro para uma Europa eficiente na 
utilização de recursos e o roteiro de 
transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva são pedras 
angulares da iniciativa, definindo o quadro 
para futuras ações a empreender na mira 
destes objetivos.

Or. en

Alteração 224
Riikka Manner

Proposta de decisão
Anexo – ponto 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A. A bioeconomia é fundamental para 
um crescimento inteligente e verde na 
Europa. Trata-se de um domínio que 
exerce uma influência particularmente 
intensa nas economias regionais da União 
Europeia, além de promover o 
crescimento económico e criar postos de 
trabalho. A bioeconomia exige um 
investimento nas cadeias de 
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abastecimento de matérias-primas, por 
forma a garantir a disponibilidade destas 
últimas.

Or. fi

Alteração 225
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

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

28. É necessária, em toda a economia, 
inovação que melhore a utilização eficiente 
dos recursos, a fim de aumentar a 
competitividade, num contexto de 
encarecimento, escassez e restrições 
crescentes à oferta de recursos. O setor 
empresarial é o principal motor da 
inovação, inclusive da ecoinovação. É 
essencial que a ação das autoridades, a 
nível da União e dos Estados-Membros, se 
limite a proporcionar as condições gerais
de enquadramento da ecoinovação, de 
modo a evitar alterações no processo 
natural de evolução do mercado livre com 
vista ao desenvolvimento de soluções 
empresariais ou tecnológicas sustentáveis 
para os desafios ambientais.

Or. it

Alteração 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

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

inovação que melhore a utilização eficiente 
dos recursos e reduza a utilização dos 
recursos a nível global, a fim de aumentar 
a competitividade, num contexto de 
dependência das importações e de 
encarecimento, escassez e restrições 
crescentes à oferta de recursos. Com o 
firme propósito de assegurar o 
fornecimento de matérias-primas, é 
necessário reforçar as parcerias de 
inovação entre a indústria e o setor da 
gestão de resíduos, assim como a 
investigação em prol da reciclabilidade de 
matérias-primas de tecnologia 
importantes. O setor empresarial, em 
resposta aos sinais regulamentares 
emanados da ambiciosa legislação 
ambiental, é o principal motor da 
inovação, inclusive da ecoinovação. No 
entanto, os mercados, por si sós, não 
produzirão resultados. É essencial uma 
ação das autoridades, a nível da União e 
dos Estados-Membros, para proporcionar 
as condições corretas de enquadramento 
jurídico dos investimentos e da 
ecoinovação, estimulando o 
desenvolvimento de soluções empresariais 
ou tecnológicas sustentáveis para os 
desafios ambientais.

Or. en

Alteração 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

28. É necessária, em toda a economia, 
inovação que melhore a utilização eficiente 
dos recursos, a fim de aumentar a 
competitividade, num contexto de 
encarecimento, escassez e restrições 
crescentes à oferta de recursos. O setor 

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

empresarial é o principal motor da 
inovação, inclusive da ecoinovação. No 
entanto, os mercados, por si sós, não 
produzirão resultados. É essencial uma 
ação das autoridades, a nível da União e 
dos Estados-Membros, para proporcionar 
as condições corretas de enquadramento da 
ecoinovação, estimulando o 
desenvolvimento de soluções empresariais 
ou tecnológicas sustentáveis para os 
desafios ambientais e promovendo 
modelos sustentáveis de utilização dos 
recursos.

Or. en

Alteração 228
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 29

Texto da Comissão Alteração

29. Este requisito fundamental para fazer 
face ao desafio ambiental tem também 
importantes benefícios socioeconómicos. O 
potencial crescimento de postos de 
trabalho, resultante da transformação 
numa economia hipocarbónica e eficiente 
na utilização dos recursos, é essencial para 
o cumprimento dos objetivos da Europa 
2020 em matéria de emprego. Na UE, ao 
longo dos últimos anos, o emprego nos 
setores das tecnologias e dos serviços 
ambientais cresceu cerca de 3 % ao ano. O 
mercado mundial das ecoindústrias está 
estimado em pelo menos um bilião de 
euros, devendo praticamente duplicar ao 
longo dos próximos 10 anos. As empresas 
europeias são já líderes mundiais na 
reciclagem e na eficiência energética e 
devem ser estimuladas a beneficiar deste 
crescimento da procura mundial, com o 
apoio do plano de ação sobre ecoinovação. 
Por exemplo, só o setor europeu das fontes 

29. Este requisito fundamental para fazer 
face ao desafio ambiental tem também 
importantes benefícios socioeconómicos. O 
potencial crescimento de postos de 
trabalho, resultante do facto de tornar 
competitiva uma economia hipocarbónica 
e eficiente na utilização dos recursos, é 
essencial para o cumprimento dos objetivos 
da Europa 2020 em matéria de emprego. 
Na UE, ao longo dos últimos anos, o 
emprego nos setores das tecnologias e dos 
serviços ambientais cresceu cerca de 3 % 
ao ano. O mercado mundial das 
ecoindústrias está estimado em pelo menos 
um bilião de euros, devendo praticamente 
duplicar ao longo dos próximos 10 anos. 
As empresas europeias são já líderes 
mundiais na reciclagem e na eficiência 
energética e devem ser estimuladas a
beneficiar deste crescimento da procura 
mundial, com o apoio do plano de ação 
sobre ecoinovação. Por exemplo, só o setor 
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de energia renováveis deverá gerar mais de 
400 000 novos postos de trabalho até 2020.

europeu das fontes de energia renováveis 
deverá gerar mais de 400 000 novos postos 
de trabalho até 2020.

Or. it

Alteração 229
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo – ponto 29

Texto da Comissão Alteração

29. Este requisito fundamental para fazer 
face ao desafio ambiental tem também 
importantes benefícios socioeconómicos. O 
potencial crescimento de postos de 
trabalho, resultante da transformação numa 
economia hipocarbónica e eficiente na 
utilização dos recursos, é essencial para o 
cumprimento dos objetivos da Europa 2020 
em matéria de emprego. Na UE, ao longo 
dos últimos anos, o emprego nos setores 
das tecnologias e dos serviços ambientais 
cresceu cerca de 3 % ao ano. O mercado 
mundial das ecoindústrias está estimado 
em pelo menos um bilião de euros, 
devendo praticamente duplicar ao longo 
dos próximos 10 anos. As empresas 
europeias são já líderes mundiais na 
reciclagem e na eficiência energética e 
devem ser estimuladas a beneficiar deste 
crescimento da procura mundial, com o 
apoio do plano de ação sobre ecoinovação. 
Por exemplo, só o setor europeu das fontes 
de energia renováveis deverá gerar mais de 
400 000 novos postos de trabalho até 
202049.

29. Este requisito fundamental para fazer 
face ao desafio ambiental tem também 
importantes benefícios socioeconómicos. O 
potencial crescimento de postos de 
trabalho, resultante da transformação numa 
economia hipocarbónica e eficiente na 
utilização dos recursos segura e 
sustentável, é essencial para o 
cumprimento dos objetivos da Europa 2020 
em matéria de emprego. Na UE, ao longo 
dos últimos anos, o emprego nos setores 
das tecnologias e dos serviços ambientais 
cresceu cerca de 3 % ao ano. O mercado 
mundial das ecoindústrias está estimado 
em pelo menos um bilião de euros, 
devendo praticamente duplicar ao longo 
dos próximos 10 anos. As empresas 
europeias são já líderes mundiais na 
reciclagem e na eficiência energética e 
devem ser estimuladas a beneficiar deste 
crescimento da procura mundial, com o 
apoio do plano de ação sobre ecoinovação.
Por exemplo, só o setor europeu das fontes 
de energia renováveis deverá gerar mais de 
400 000 novos postos de trabalho até 
202049.

Or. en
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Alteração 230
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo – ponto 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

29-A. Para atingir esse objetivo, a UE terá 
de criar e manter as condições 
necessárias ao desenvolvimento das 
indústrias de base biológica, incluindo a 
garantia de fornecimento sustentável de 
matérias-primas às mesmas.

Or. en

Justificação

Tendo por base a alteração 28 do relator, propõe-se a substituição do termo «ecoindústrias » 
por «indústrias de base biológica» visto que a referência às indústrias de base biológica está 
em linha com a estratégia da UE em matéria de bioeconomia.

Alteração 231
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

30. A aplicação integral do pacote UE 
relativo ao clima e à energia é considerada 
essencial para alcançar os marcos 
identificados em relação a 2020 e cumprir 
os objetivos para 2050. Se bem que a 
União Europeia esteja neste momento no 
bom caminho para, até 2020, reduzir as 
emissões internas de gases com efeito de 
estufa para 20 % abaixo dos níveis de 
1990, é forçoso constatar que a aplicação 
do pacote está a levar ao aumento 
insustentável dos custos energéticos que, 
paradoxalmente, está a promover a fuga 
de carbono. Espera-se que a nova diretiva 
relativa à eficiência energética contribua 
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conflitos entre a utilização da terra para a 
produção de alimentos ou para a 
bioenergia. Espera-se que a nova diretiva 
relativa à eficiência energética dê um 
contributo significativo a este respeito.

de forma significativa para a resolução 
deste problema. Relativamente à 
utilização eficiente e sustentável dos 
recursos, deverá atender-se 
particularmente ao debate em curso sobre 
os conflitos entre a utilização da terra para 
a produção de alimentos ou para os 
biocombustíveis.

Or. it

Alteração 232
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

30. A aplicação integral do pacote UE 
relativo ao clima e à energia é essencial 
para alcançar os marcos identificados em 
relação a 2020 e para construir uma 
economia competitiva e hipocarbónica até
2050. Se bem que a União Europeia esteja 
neste momento no bom caminho para, até 
2020, reduzir as emissões internas de gases 
com efeito de estufa para 20 % abaixo dos 
níveis de 1990, o cumprimento da meta de 
20 % de eficiência energética exigirá 
melhoramentos muito mais rápidos na 
eficiência. Espera-se que a nova diretiva 
relativa à eficiência energética dê um 
contributo significativo a este respeito.
Esta questão é igualmente importante à luz 
da procura incessante de energia. Além do 
mais, há que secundar a eficiência 
energética com a utilização eficiente dos 
recursos a fim de promover a oferta de 
matérias-primas para fins industriais. 
Cumpre prestar particular atenção ao
debate em curso sobre os conflitos entre a 
utilização da terra para a produção de 
alimentos ou para os biocombustíveis. Do 
mesmo modo, é fundamental garantir que 
os recursos de madeira, incluindo a 
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biomassa para fins energéticos, sejam 
geridos e utilizados de forma sustentável 
tendo em conta a utilização em cascata 
dos materiais, a fim de promover o 
desenvolvimento no sentido de uma 
bioeconomia hipocarbónica e produtos de 
elevado valor.

Or. en

Alteração 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

30. A aplicação integral do pacote UE 
relativo ao clima e à energia é essencial 
para alcançar as três metas estabelecidas 
em relação a 2020 e para construir uma 
economia competitiva, sustentável e 
hipocarbonónica baseada no 
aprovisionamento sustentado de energias 
renováveis até 2050. Se bem que a União 
Europeia esteja neste momento no bom 
caminho para, até 2020, reduzir as 
emissões internas de gases com efeito de 
estufa para 20 % abaixo dos níveis de 
1990, podendo inclusivamente suplantar o 
objetivo equacionado, o cumprimento da 
meta de 20 % de eficiência energética 
exigirá melhoramentos muito mais rápidos 
na eficiência a todos os níveis. Esta 
questão é igualmente importante à luz da 
procura incessante de energia e do
aumento da concorrência pelo solo para a 
produção de alimentos ou para fins 
energéticos. Por conseguinte, é 
importante assegurar que a biomassa 
utilizada para fins energéticos seja 
limitada, em termos de volume, ao que é 
possível aprovisionar de forma sustentável 
respeitando-se o princípio de «utilização 
em cascata». Ainda que se espere que a 
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nova diretiva relativa à eficiência 
energética dê um contributo significativo a 
este respeito, esta deve ser complementada 
pela definição de requisitos respeitantes à 
utilização de energia de todos os produtos 
relacionados com energia que entram no 
mercado da UE.

Or. en

Alteração 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta de decisão
Anexo – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 235
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

30. A aplicação integral do pacote UE 
relativo ao clima e à energia é essencial 
para alcançar os marcos identificados em 
relação a 2020 e para construir uma 
economia competitiva e hipocarbónica até 
2050. Se bem que a União Europeia esteja 
neste momento no bom caminho para, até 
2020, reduzir as emissões internas de gases 
com efeito de estufa para 20 % abaixo dos 
níveis de 1990, o cumprimento da meta de 
20 % de eficiência energética exigirá 
melhoramentos muito mais rápidos na 
eficiência. Esta questão é igualmente 
importante à luz da procura incessante de 
energia e do aumento da concorrência 
pelo solo para a produção de alimentos ou 
para fins energéticos. Por conseguinte, é 
importante assegurar que a biomassa 
utilizada para fins energéticos seja 
limitada, em termos de volume, ao que é 
possível aprovisionar de forma sustentável 
e que a mesma seja utilizada tão 
eficientemente quanto possível aplicando-
se o princípio da «utilização em cascata». 
Espera-se que a nova diretiva relativa à 
eficiência energética dê um contributo 
significativo a este respeito.

Or. en

Alteração 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
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gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços 
à escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
continuará a ser um pilar central da política 
da União para o clima, no período pós-
2020.

gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra os seus compromissos e concretize 
o objetivo de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa entre 80 % e 
95 % até 2050. A UE tem de acordar 
urgentemente as próximas etapas tendo em 
vista um novo quadro relativo ao clima e à 
energia após 2020 com três metas 
juridicamente vinculativas para a redução 
das emissões, a eficiência energética e a 
energia renovável, a fim de se preparar 
para uma participação ativa nas
negociações internacionais sobre um novo 
acordo juridicamente vinculativo até 2015, 
mas também para apresentar aos
Estados-Membros e à indústria um quadro 
jurídico claro relativo aos investimentos 
necessários a médio e longo prazo. 
Portanto, a UE tem de ponderar opções de 
política que permitam obter as reduções 
constantes do roteiro da economia 
hipocarbónica para o período pós-2020 em 
sintonia com os marcos propostos e os 
dados científicos mais recentes. O roteiro 
da energia para 2050 e o livro branco sobre 
os transportes têm de ser suportados por 
quadros de política, marcos e metas 
robustos para os anos 2030, 2040 e 2050. 
Por outro lado, os Estados-Membros têm 
de preparar e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
descarbonização até meados do século, 
tomando como comparação o nível de 
1990, no contexto de um esforço mundial 
para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
continuará a ser um pilar central da política 
da União para o clima, no período pós-
2020, necessitando de reformas 
estruturais no sentido de incentivar o 
investimento nas tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis. A fim de 
honrar os seus compromissos 
internacionais, a UE tem de apoiar de 
forma ainda mais significativa os esforços 



PE508.027v01-00 34/72 AM\931425PT.doc

PT

empreendidos pelos países em vias de 
desenvolvimento em matéria de atenuação 
das alterações climáticas mediante o 
desenvolvimento de capacidades, a ajuda 
financeira e a transferência de 
tecnologias.

Or. en

Alteração 237
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro 
relativo ao clima e à energia após 2020, a 
fim de se preparar para negociações 
internacionais sobre um novo acordo 
juridicamente vinculativo, mas também 
para apresentar aos Estados-Membros e à 
indústria um quadro claro relativo aos 
investimentos necessários a médio prazo. 
Portanto, a UE tem de ponderar opções de 
política que permitam obter as reduções 
constantes do roteiro da economia 
hipocarbónica para o período pós-2020. O 
roteiro da energia para 2050 e o livro 
branco sobre os transportes têm de ser 
suportados por quadros de política 
robustos. Por outro lado, os 
Estados-Membros têm de preparar e pôr 
em prática estratégias de desenvolvimento 
hipocarbónicas, economicamente eficazes 
e de longo prazo, destinadas a alcançar o 
objetivo da UE de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa entre 80 % e 
95 % até meados do século, tomando como 
comparação o nível de 1990, no contexto 

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas a fim de se preparar para 
negociações internacionais sobre um novo 
acordo juridicamente vinculativo a nível 
mundial para apresentar aos 
Estados-Membros e à indústria um quadro 
claro relativo aos investimentos 
necessários a médio e longo prazo. O 
roteiro da energia para 2050 e o livro 
branco sobre os transportes têm de ser 
suportados por quadros de política 
robustos. Por outro lado, os 
Estados-Membros têm de preparar e pôr 
em prática estratégias de desenvolvimento 
hipocarbónicas, economicamente eficazes 
e de longo prazo, destinadas a alcançar o 
objetivo da UE de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa entre 80 % e 
95 % até meados do século, tomando como 
comparação o nível de 1990, no contexto 
de um esforço mundial para limitar o 
aumento médio da temperatura a menos de 
2 °C. O Regime de Comércio de Licenças 
de Emissão da UE continuará certamente a 
ser um instrumento fundamental da 
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de um esforço mundial para limitar o 
aumento médio da temperatura a menos de 
2 °C. O Regime de Comércio de Licenças 
de Emissão da UE continuará a ser um 
pilar central da política da União para o 
clima, no período pós-2020.

política da União para o clima, no período 
pós-2020.

Or. it

Alteração 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 31

Texto da Comissão Alteração
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31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
continuará a ser um pilar central da política 
da União para o clima, no período pós-
2020.

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas tendo por base o próximo 
debate sobre o quadro das políticas 
relativas ao clima e à energia para 2030, a 
fim de se preparar para negociações 
internacionais sobre um novo acordo 
juridicamente vinculativo, mas também 
para apresentar aos Estados-Membros e à 
indústria um quadro claro relativo aos 
investimentos necessários a médio prazo. 
Portanto, a UE tem de ponderar opções de 
política a propor pela Comissão a este 
respeito. O roteiro da energia para 2050 e o 
livro branco sobre os transportes têm de ser 
suportados por quadros de política 
robustos. Por outro lado, os 
Estados-Membros têm de preparar e pôr 
em prática estratégias de desenvolvimento 
hipocarbónicas, economicamente eficazes 
e de longo prazo, destinadas a alcançar o 
objetivo da UE de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa entre 80 % e 
95 % até meados do século, tomando como 
comparação o nível de 1990, no contexto 
de um esforço mundial para limitar o 
aumento médio da temperatura a menos de 
2 °C. O Regime de Comércio de Licenças 
de Emissão da UE continuará a ser um 
pilar central da política da União para o 
clima, no período pós-2020.

Or. en

Alteração 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo – ponto 31
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Texto da Comissão Alteração

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 ºC. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
continuará a ser um pilar central da política 
da União para o clima, no período pós-
2020.

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
deveria definir atempadamente um 
quadro para a política energética e 
climática para 2030, baseado em objetivos 
vinculativos para emissões de gases com 
efeito de estufa, energias renováveis e 
eficiência energética. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 ºC. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
continuará a ser um pilar central da política 
da União para o clima, no período pós-
2020.

Or. de

Alteração 240
João Ferreira
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
continuará a ser um pilar central da 
política da União para o clima, no período 
pós-2020.

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente viáveis e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C.

Or. pt

Alteração 241
Ewald Stadler
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 ºC. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
continuará a ser um pilar central da política 
da União para o clima, no período pós-
2020.

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 ºC. Deverá 
proceder-se a uma avaliação periódica, a 
fim de verificar em que medida este 
objetivo continua a ser realista. O Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão da 
UE continuará a ser um pilar central da 
política da União para o clima, no período 
pós-2020.

Or. de
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Justificação

Se o visado «objetivo de 2 graus» não for atingido, também será necessário suspender 
novamente as medidas políticas que fracassaram, para não prejudicar demasiadamente o 
desenvolvimento económico da Europa.

Alteração 242
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 ºC. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 

31. Todos os setores da economia terão de 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para que a UE 
cumpra a parte que lhe cabe nos esforços à 
escala mundial. A UE tem de acordar as 
próximas etapas para o seu quadro relativo 
ao clima e à energia após 2020, a fim de se 
preparar para negociações internacionais 
sobre um novo acordo juridicamente 
vinculativo, mas também para apresentar 
aos Estados-Membros e à indústria um 
quadro claro relativo aos investimentos 
necessários a médio prazo. Portanto, a UE 
tem de ponderar opções de política que 
permitam obter as reduções constantes do 
roteiro da economia hipocarbónica para o 
período pós-2020. O roteiro da energia 
para 2050 e o livro branco sobre os 
transportes têm de ser suportados por 
quadros de política robustos. Por outro 
lado, os Estados-Membros têm de preparar 
e pôr em prática estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas, 
economicamente eficazes e de longo prazo, 
destinadas a alcançar o objetivo da UE de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa entre 80 % e 95 % até meados do 
século, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço 
mundial para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 ºC. O Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 



AM\931425PT.doc 41/72 PE508.027v01-00

PT

continuará a ser um pilar central da política 
da União para o clima, no período 
pós-2020.

continuará a ser um pilar central da política 
da União para o clima, no período 
pós-2020. Serão adotadas medidas 
estruturais com vista a corrigir as 
deficiências e os desequilíbrios 
observados no funcionamento do Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão 
durante as primeiras fases de 
comercialização.

Or. es

Alteração 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 33

Texto da Comissão Alteração

33. Serão também tomadas medidas para 
continuar a melhorar o desempenho 
ambiental dos bens e serviços no mercado 
da UE ao longo de todo o seu ciclo de vida, 
aumentando a oferta de produtos 
ambientalmente sustentáveis e estimulando 
uma mudança significativa para a procura 
destes produtos por parte dos 
consumidores. Para o efeito, recorrer-se-á a 
um conjunto equilibrado de incentivos para 
os consumidores e as empresas, incluindo 
PME, instrumentos de mercado e 
regulamentação destinada a reduzir os 
impactos ambientais das suas operações e 
produtos. A legislação vigente em relação 
aos produtos, como as Diretivas Conceção 
Ecológica e Etiquetagem Energética e o 
Regulamento Rótulo Ecológico, será 
revista, com a finalidade de melhorar, ao 
longo de todo o ciclo de vida dos produtos, 
o seu desempenho ambiental e a sua 
eficiência em termos de utilização de 
recursos, desse modo assegurando um 
quadro mais coerente para produção e 
consumo sustentáveis na UE.

33. Determinados instrumentos de política 
existentes, relacionados com a produção e 
o consumo, são de âmbito limitado. É 
necessário um quadro que dê sinais 
adequados aos produtores e aos 
consumidores no sentido de promoverem 
a utilização eficiente dos recursos e a 
economia circular. Serão tomadas medidas 
para continuar a melhorar o desempenho 
ambiental dos bens e serviços no mercado 
da UE ao longo de todo o seu ciclo de vida, 
aumentando a oferta de produtos 
ambientalmente sustentáveis e estimulando 
uma mudança significativa para a procura 
destes produtos por parte dos 
consumidores. Para o efeito, recorrer-se-á a 
um conjunto equilibrado de incentivos para 
os consumidores e as empresas, incluindo 
PME, instrumentos de mercado e 
regulamentação destinada a reduzir os 
impactos ambientais das suas operações e 
produtos. Os consumidores devem receber 
informações exatas e fiáveis sobre os 
produtos adquiridos, nomeadamente 
informações relacionadas com 
declarações ambientais. Também devem 
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ser contemplados modelos empresariais 
de utilização eficiente dos recursos, tais 
como sistemas orientados para 
produtos/serviços, incluindo a locação de 
produtos. A legislação vigente em relação 
aos produtos, como as Diretivas Conceção 
Ecológica e Etiquetagem Energética e o 
Regulamento Rótulo Ecológico, será 
revista, com a finalidade de melhorar, ao 
longo de todo o ciclo de vida dos produtos, 
o seu desempenho ambiental e a sua 
eficiência em termos de utilização de 
recursos, e de abordar disposições em 
vigor através de um quadro legislativo
mais coerente para produção e consumo 
sustentáveis na UE. Este quadro 
legislativo apoiado por indicadores do 
ciclo de vida serviria para dar resposta à 
fragmentação e às limitações de âmbito 
do acervo existente em matéria de 
produção e consumo sustentáveis, bem 
como para identificar e colmatar lacunas 
na política, nos incentivos e na legislação, 
a fim de assegurar os requisitos mínimos 
para o desempenho ambiental dos 
produtos.

Or. en

Alteração 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 33

Texto da Comissão Alteração

33. Serão também tomadas medidas para 
continuar a melhorar o desempenho 
ambiental dos bens e serviços no mercado 
da UE ao longo de todo o seu ciclo de vida, 
aumentando a oferta de produtos 
ambientalmente sustentáveis e estimulando 
uma mudança significativa para a procura 
destes produtos por parte dos 
consumidores. Para o efeito, recorrer-se-á a 

33. Serão também tomadas medidas e 
traçados objetivos para continuar a 
melhorar o desempenho ambiental dos 
bens e serviços no mercado da UE ao 
longo de todo o seu ciclo de vida, 
aumentando a oferta de produtos 
ambientalmente sustentáveis e estimulando 
uma mudança significativa para a procura 
destes produtos por parte dos 
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um conjunto equilibrado de incentivos para 
os consumidores e as empresas, incluindo 
PME, instrumentos de mercado e 
regulamentação destinada a reduzir os 
impactos ambientais das suas operações e 
produtos. A legislação vigente em relação 
aos produtos, como as Diretivas Conceção 
Ecológica e Etiquetagem Energética e o 
Regulamento Rótulo Ecológico, será 
revista, com a finalidade de melhorar, ao 
longo de todo o ciclo de vida dos produtos, 
o seu desempenho ambiental e a sua 
eficiência em termos de utilização de 
recursos, desse modo assegurando um 
quadro mais coerente para produção e 
consumo sustentáveis na UE.

consumidores. Para o efeito, recorrer-se-á a 
um conjunto equilibrado de incentivos para 
os consumidores e as empresas, incluindo 
PME, instrumentos de mercado e 
regulamentação destinada a reduzir os 
impactos ambientais das suas operações e 
produtos. A legislação vigente em relação 
aos produtos, como as Diretivas Conceção 
Ecológica e Etiquetagem Energética e o 
Regulamento Rótulo Ecológico, será 
revista, com a finalidade de melhorar, ao 
longo de todo o ciclo de vida dos produtos, 
o seu desempenho ambiental e a sua 
eficiência em termos de utilização de 
recursos, desse modo assegurando um 
quadro mais coerente para produção e 
consumo sustentáveis na UE e a transição 
para uma economia circular 
restauradora. A responsabilidade do 
produtor será reforçada pelo alargamento 
dos períodos de garantia para grupos de 
produtos específicos. No intuito de serem 
fornecidas informações comparativas e
fiáveis aos consumidores e utilizadores 
finais, deverá ser exigida uma 
metodologia normalizada para a 
etiquetagem dos produtos.

Or. en

Alteração 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 34

Texto da Comissão Alteração

34. Dado que 80 % de todos os impactos 
ambientais relacionados com os produtos 
têm origem na fase de conceção, importa 
que o quadro de políticas da UE assegure 
que os produtos prioritários colocados no 
mercado da UE são concebidos 
ecologicamente, com vista a otimizar a 
eficiência na utilização dos recursos e 

34. Dado que 80 % de todos os impactos 
ambientais relacionados com os produtos 
têm origem na fase de conceção, importa 
que o quadro de políticas da UE assegure 
que os produtos prioritários colocados no 
mercado da UE são concebidos 
ecologicamente, com vista a otimizar a 
eficiência na utilização dos recursos e 
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materiais, prestando atenção, 
nomeadamente, à reciclabilidade, ao
conteúdo reciclado e à durabilidade. Estes 
requisitos terão de ser aplicáveis e 
executáveis. Serão intensificados os 
esforços a nível nacional e da UE para 
remover as barreiras à ecoinovação e 
libertar todo o potencial das ecoindústrias 
europeias, gerando benefícios para o 
emprego e o crescimento «verdes».

materiais, prestando atenção, 
nomeadamente, à durabilidade, à 
possibilidade de reparação e de 
reutilização, à reciclabilidade, à utilização 
de conteúdo reciclado e à desmontagem. A 
longo prazo, os produtos e respetivas 
peças serão fabricados de forma 
sustentável, concebidos de modo a 
poderem ser reutilizados ou integralmente 
recicláveis. Estes requisitos terão de ser 
aplicáveis e executáveis. Serão 
intensificados os esforços a nível nacional 
e da UE para remover as barreiras à 
ecoinovação, aumentar a sensibilização e 
as informações destinadas aos 
consumidores, e libertar todo o potencial 
das ecoindústrias europeias, gerando 
benefícios para o emprego e o crescimento 
«verdes».

Or. en

Alteração 246
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 34

Texto da Comissão Alteração

34. Dado que 80 % de todos os impactos 
ambientais relacionados com os produtos 
têm origem na fase de conceção, importa 
que o quadro de políticas da UE assegure 
que os produtos prioritários colocados no 
mercado da UE são concebidos 
ecologicamente, com vista a otimizar a 
eficiência na utilização dos recursos e 
materiais, prestando atenção, 
nomeadamente, à reciclabilidade, ao 
conteúdo reciclado e à durabilidade. Estes 
requisitos terão de ser aplicáveis e
executáveis. Serão intensificados os 
esforços a nível nacional e da UE para 
remover as barreiras à ecoinovação e 

34. Dado que 80 % de todos os impactos 
ambientais relacionados com os produtos 
têm origem na fase de conceção, importa 
que o quadro de políticas da UE assegure 
que os produtos prioritários colocados no 
mercado da UE respeitam o ambiente, com 
vista a otimizar a eficiência na utilização 
dos recursos e materiais, prestando 
atenção, nomeadamente, à reciclabilidade, 
ao conteúdo reciclado e à durabilidade. 
Estes requisitos terão de ser aplicáveis e 
executáveis. Serão intensificados os 
esforços a nível nacional e da UE para 
remover as barreiras à ecoinovação e 
libertar todo o potencial das ecoindústrias 
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libertar todo o potencial das ecoindústrias 
europeias, gerando benefícios para o 
emprego e o crescimento «verdes».

europeias, gerando benefícios para o 
emprego e o crescimento «verdes».

Or. fr

Alteração 247
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 34

Texto da Comissão Alteração

34. Dado que 80 % de todos os impactos 
ambientais relacionados com os produtos 
têm origem na fase de conceção, importa 
que o quadro de políticas da UE assegure
que os produtos prioritários colocados no 
mercado da UE são concebidos 
ecologicamente, com vista a otimizar a 
eficiência na utilização dos recursos e 
materiais, prestando atenção, 
nomeadamente, à reciclabilidade, ao 
conteúdo reciclado e à durabilidade. Estes 
requisitos terão de ser aplicáveis e 
executáveis. Serão intensificados os 
esforços a nível nacional e da UE para 
remover as barreiras à ecoinovação e 
libertar todo o potencial das ecoindústrias 
europeias, gerando benefícios para o 
emprego e o crescimento «verdes».

34. Dado que 80 % de todos os impactos 
ambientais relacionados com os produtos 
têm origem na fase de conceção, importa 
que o quadro de políticas da UE sirva de 
incentivo para que os produtos prioritários 
colocados no mercado da UE sejam
concebidos ecologicamente, com vista a 
otimizar a eficiência na utilização dos 
recursos e materiais, prestando atenção, 
nomeadamente, à reciclabilidade, ao 
conteúdo reciclado e à durabilidade. Estes 
requisitos terão de ser aplicáveis e 
executáveis. Serão intensificados os 
esforços a nível nacional e da UE para 
remover as barreiras à ecoinovação e 
libertar todo o potencial das ecoindústrias 
europeias, gerando benefícios para o 
emprego e o crescimento «verdes».

Or. it

Alteração 248
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo – ponto 34

Texto da Comissão Alteração

34. Dado que 80 % de todos os impactos 34. Dado que 80 % de todos os impactos 
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ambientais relacionados com os produtos 
têm origem na fase de conceção, importa 
que o quadro de políticas da UE assegure 
que os produtos prioritários colocados no 
mercado da UE são concebidos 
ecologicamente, com vista a otimizar a 
eficiência na utilização dos recursos e 
materiais, prestando atenção, 
nomeadamente, à reciclabilidade, ao 
conteúdo reciclado e à durabilidade. Estes 
requisitos terão de ser aplicáveis e 
executáveis. Serão intensificados os 
esforços a nível nacional e da UE para 
remover as barreiras à ecoinovação e 
libertar todo o potencial das ecoindústrias 
europeias, gerando benefícios para o 
emprego e o crescimento «verdes».

ambientais relacionados com os produtos 
têm origem na fase de conceção, importa 
que o quadro de políticas da UE assegure 
que os produtos prioritários colocados no 
mercado da UE são concebidos 
ecologicamente, com vista a otimizar a 
eficiência na utilização dos recursos e 
materiais, prestando atenção, 
nomeadamente, à reciclabilidade, ao 
conteúdo reciclado e à durabilidade. Estes 
requisitos terão de ser aplicáveis e 
executáveis. Serão intensificados os 
esforços a nível nacional e da UE para 
remover as barreiras à ecoinovação e 
libertar todo o potencial das ecoindústrias 
europeias, gerando benefícios para o 
emprego e o crescimento «verdes». No 
entanto, tais medidas não podem, em caso 
algum, dar origem a uma proibição dos 
produtos.

Or. de

Justificação

Muitos consumidores não compreenderam a proibição das lâmpadas de incandescência. É 
preferível existirem apoios ou subsídios para produtos que apresentem vantagens do ponto de 
vista ecológico, enquanto alternativas a produtos que apresentem desvantagens do ponto de 
vista ecológico, do que simples proibições.

Alteração 249
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo – ponto 35

Texto da Comissão Alteração

35. Com vista ao estabelecimento de um 
quadro de ação para melhorar outros 
aspetos da utilização eficiente dos recursos 
além das emissões de gases com efeito de 
estufa e da energia, serão definidas metas 
de redução do impacto ambiental global do 
consumo, em especial nos setores da 
alimentação, da habitação e da mobilidade. 

35. Com vista ao estabelecimento de um 
quadro de ação para melhorar outros 
aspetos da utilização eficiente dos recursos 
além das emissões de gases com efeito de 
estufa e da energia, serão definidas metas 
de redução do impacto ambiental global do 
consumo, em especial nos setores da 
alimentação, da habitação e da mobilidade. 



AM\931425PT.doc 47/72 PE508.027v01-00

PT

Em conjunto, estes setores são 
responsáveis por quase 80 % dos impactos 
ambientais do consumo. As conclusões da 
Cimeira Rio+20 reconheceram a 
necessidade de reduzir significativamente 
as perdas pós-colheita e outras perdas e 
resíduos ao longo de toda a cadeia 
alimentar.

Estes setores, juntamente com a indústria, 
são responsáveis por uma parte 
significativa dos impactos ambientais do 
consumo. As conclusões da Cimeira 
Rio+20 reconheceram a necessidade de 
reduzir significativamente as perdas pós-
colheita e outras perdas e resíduos ao longo 
de toda a cadeia alimentar.

Or. de

Justificação

A indústria também consome energia, causando impactos ambientais do consumo. Este 
esclarecimento afigura-se necessário, uma vez que o conceito de consumidor não está 
uniformizado na UE.

Alteração 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo – ponto 35

Texto da Comissão Alteração

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

35. Com vista ao estabelecimento de um 
quadro de ação para melhorar outros 
aspetos da utilização eficiente dos recursos 
além das emissões de gases com efeito de 
estufa e da energia, serão definidas metas 
de redução do impacto ambiental global do 
consumo, em especial nos setores da 
alimentação, da habitação e da mobilidade. 
Em conjunto, estes setores são 
responsáveis por quase 80 % dos impactos 
ambientais do consumo. As conclusões da 
Cimeira Rio+20 reconheceram a 
necessidade de reduzir significativamente 
as perdas pós-colheita e outras perdas e 
resíduos ao longo de toda a cadeia 
alimentar. Por conseguinte, a Comissão 
deverá apresentar uma estratégia 
abrangente para o combate a resíduos 
alimentares desnecessários e apoiar 
ativamente os Estados-Membros na luta 
contra uma produção excessiva de 
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resíduos.

Or. de

Alteração 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 35

Texto da Comissão Alteração

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

35. Com vista ao estabelecimento de um 
quadro de ação para melhorar outros 
aspetos da utilização eficiente dos recursos 
além das emissões de gases com efeito de 
estufa e da energia, é necessário adotar, 
até 2015, a medição e as metas para a 
pegada no solo, a pegada na água, a 
pegada dos materiais e a pegada de 
carbono. Pelo menos um destes 
indicadores deve ser inserido no âmbito 
do Semestre Europeu até 2015. 
Paralelamente, serão definidas metas de 
redução do impacto ambiental global do 
consumo, em especial nos setores da 
alimentação, da habitação e da mobilidade. 
Em conjunto, estes setores são 
responsáveis por quase 80 % dos impactos 
ambientais do consumo. As conclusões da 
Cimeira Rio+20 reconheceram a 
necessidade de reduzir significativamente 
as perdas pós-colheita e outras perdas e 
resíduos ao longo de toda a cadeia 
alimentar.

Or. en

Alteração 252
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 35-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

35-A. A utilização de cereais destinados 
ao consumo humano na alimentação de 
animais de criação constitui um 
desperdício de recursos na medida em que 
muito do seu valor alimentar acaba por se 
perder durante a conversão da matéria
vegetal em matéria animal. Esta 
utilização das culturas, bem como dos 
solos, da água e da energia utilizados 
para as produzir, constitui um 
desperdício.

Or. en

Alteração 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 36

Texto da Comissão Alteração
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36. Paralelamente às obrigações de 
contratação pública verde para certas 
categorias de produtos, os 
Estados-Membros adotaram, na sua 
maioria, planos de ação voluntários, e 
muitos estabeleceram metas para grupos 
específicos de produtos. Há, contudo, uma 
margem considerável para as autoridades, a 
todos os níveis, reduzirem ainda mais o seu 
impacto ambiental, através das decisões de 
aquisição que tomam. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
adotar novas medidas para concretizar o 
objetivo de aplicar critérios de contratação 
verde a pelo menos 50 % dos concursos 
públicos. A Comissão avaliará a 
possibilidade de introduzir mais legislação 
setorial, a fim de impor regras de 
contratação pública verde para novas 
categorias de produtos.

36. Paralelamente às obrigações de 
contratação pública verde para certas 
categorias de produtos, os 
Estados-Membros adotaram, na sua 
maioria, planos de ação voluntários, e 
muitos estabeleceram metas para grupos 
específicos de produtos. Há, contudo, uma 
margem considerável para as autoridades, a 
todos os níveis, reduzirem ainda mais o seu 
impacto ambiental, através das decisões de 
aquisição que tomam. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
adotar novas medidas para concretizar o 
objetivo de aplicar critérios de contratação 
verde a pelo menos 50 % dos concursos 
públicos. A Comissão proporá mais 
legislação setorial, a fim de impor regras 
de contratação pública verde para novas 
categorias de produtos.

Or. en

Alteração 254
João Ferreira

Proposta de decisão
Anexo – ponto 36

Texto da Comissão Alteração

36. Paralelamente às obrigações de 
contratação pública verde para certas 
categorias de produtos, os 
Estados-Membros adotaram, na sua 
maioria, planos de ação voluntários, e 
muitos estabeleceram metas para grupos 
específicos de produtos. Há, contudo, uma 
margem considerável para as autoridades, a 
todos os níveis, reduzirem ainda mais o seu 
impacto ambiental, através das decisões de 
aquisição que tomam. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
adotar novas medidas para concretizar o 
objetivo de aplicar critérios de contratação 

36. Paralelamente às obrigações de 
contratação pública verde para certas 
categorias de produtos, os 
Estados-Membros adotaram, na sua 
maioria, planos de ação voluntários, e 
muitos estabeleceram metas para grupos 
específicos de produtos. Há, contudo, uma 
margem considerável para as autoridades, a 
todos os níveis, reduzirem ainda mais o seu 
impacto ambiental, através das decisões de 
aquisição que tomam. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
adotar novas medidas para concretizar o 
objetivo de aplicar critérios de contratação 
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verde a pelo menos 50 % dos concursos 
públicos. A Comissão avaliará a 
possibilidade de introduzir mais legislação 
setorial, a fim de impor regras de
contratação pública verde para novas 
categorias de produtos.

verde a pelo menos 50 % dos concursos 
públicos. A Comissão avaliará a 
possibilidade de introduzir normas 
setoriais, a fim de fomentar a contratação 
pública verde para novas categorias de 
produtos.

Or. pt

Alteração 255
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 36

Texto da Comissão Alteração

36. Paralelamente às obrigações de 
contratação pública verde para certas 
categorias de produtos, os 
Estados-Membros adotaram, na sua 
maioria, planos de ação voluntários, e 
muitos estabeleceram metas para grupos 
específicos de produtos. Há, contudo, uma 
margem considerável para as autoridades, a 
todos os níveis, reduzirem ainda mais o seu 
impacto ambiental, através das decisões de 
aquisição que tomam. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
adotar novas medidas para concretizar o 
objetivo de aplicar critérios de contratação 
verde a pelo menos 50 % dos concursos 
públicos. A Comissão avaliará a 
possibilidade de introduzir mais legislação 
setorial, a fim de impor regras de 
contratação pública verde para novas 
categorias de produtos.

36. Paralelamente às obrigações de 
contratação pública verde para certas 
categorias de produtos, os 
Estados-Membros adotaram, na sua 
maioria, planos de ação voluntários, e 
muitos estabeleceram metas para grupos 
específicos de produtos. Há, contudo, uma 
margem considerável para as autoridades, a 
todos os níveis, reduzirem ainda mais o seu 
impacto ambiental, através das decisões de 
aquisição que tomam. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
adotar novas medidas para concretizar o 
objetivo de aplicar critérios de contratação 
verde a pelo menos 50 % dos concursos 
públicos. A Comissão avaliará a 
possibilidade de introduzir mais legislação 
setorial, a fim de impor regras de 
contratação pública verde para novas 
categorias de produtos, nomeadamente 
para os produtos alimentares.

Or. en

Alteração 256
Anna Rosbach
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 36

Texto da Comissão Alteração

36. Paralelamente às obrigações de 
contratação pública verde para certas 
categorias de produtos, os 
Estados-Membros adotaram, na sua 
maioria, planos de ação voluntários, e 
muitos estabeleceram metas para grupos 
específicos de produtos. Há, contudo, uma 
margem considerável para as autoridades, a 
todos os níveis, reduzirem ainda mais o seu 
impacto ambiental, através das decisões de 
aquisição que tomam. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
adotar novas medidas para concretizar o 
objetivo de aplicar critérios de contratação 
verde a pelo menos 50 % dos concursos 
públicos. A Comissão avaliará a 
possibilidade de introduzir mais legislação 
setorial, a fim de impor regras de 
contratação pública verde para novas 
categorias de produtos.

36. Paralelamente às obrigações de 
contratação pública verde para certas 
categorias de produtos, os 
Estados-Membros adotaram, na sua 
maioria, planos de ação voluntários, e 
muitos estabeleceram metas para grupos 
específicos de produtos. Há, contudo, uma 
margem considerável para as autoridades, a 
todos os níveis, reduzirem ainda mais o seu 
impacto ambiental, através das decisões de 
aquisição que tomam. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
adotar novas medidas para concretizar o 
objetivo de aplicar critérios de contratação 
verde da União Europeia a pelo menos 
50 % dos concursos públicos. A Comissão 
avaliará a possibilidade de introduzir mais 
legislação setorial, a fim de impor regras 
de contratação pública verde para novas 
categorias de produtos.

Or. en

Alteração 257
João Ferreira

Proposta de decisão
Anexo – ponto 37

Texto da Comissão Alteração

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos, 
abrir novos mercados, criar novos postos 
de trabalho e reduzir a dependência das 
importações de matérias-primas, ao mesmo 
tempo que se exercem menos impactos no 
ambiente. Cada ano, são produzidas na UE 
2,7 mil milhões de toneladas de resíduos, 
incluindo 98 milhões de toneladas de 

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão pública dos 
resíduos na UE, para utilizar melhor os 
recursos, criar novos postos de trabalho e 
reduzir a dependência das importações de 
matérias-primas, ao mesmo tempo que se 
exercem menos impactos no ambiente. 
Cada ano, são produzidas na UE 2,7 mil 
milhões de toneladas de resíduos, incluindo 
98 milhões de toneladas de resíduos 
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resíduos perigosos. Em média, apenas 
40 % dos resíduos sólidos são reutilizados 
ou reciclados. O restante segue para aterros 
ou incineração. Em alguns 
Estados-Membros, são reciclados mais de 
70 %, o que demonstra que os resíduos 
poderiam ser aproveitados como um dos 
principais recursos da UE. Entretanto, 
muitos Estados-Membros depositam em 
aterros mais de 75 % dos seus resíduos 
urbanos.

perigosos. Em média, apenas 40 % dos 
resíduos sólidos são reutilizados ou 
reciclados. O restante segue para aterros ou 
incineração. Em alguns Estados-Membros, 
são reciclados mais de 70 %, o que 
demonstra que os resíduos poderiam ser 
aproveitados como fontes secundárias de
recursos da UE em substituição ou 
complemento da extração primária. 
Entretanto, muitos Estados-Membros
depositam em aterros mais de 75 % dos 
seus resíduos urbanos.

Or. pt

Alteração 258
Gilles Pargneaux

Proposta de decisão
Anexo – ponto 37

Texto da Comissão Alteração

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos, 
abrir novos mercados, criar novos postos 
de trabalho e reduzir a dependência das 
importações de matérias-primas, ao mesmo 
tempo que se exercem menos impactos no 
ambiente. Cada ano, são produzidas na UE 
2,7 mil milhões de toneladas de resíduos, 
incluindo 98 milhões de toneladas de 
resíduos perigosos. Em média, apenas 
40 % dos resíduos sólidos são reutilizados 
ou reciclados. O restante segue para aterros 
ou incineração. Em alguns 
Estados-Membros, são reciclados mais de 
70 %, o que demonstra que os resíduos 
poderiam ser aproveitados como um dos 
principais recursos da UE. Entretanto, 
muitos Estados-Membros depositam em 
aterros mais de 75 % dos seus resíduos 
urbanos.

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos, 
abrir novos mercados, criar novos postos
de trabalho e reduzir a dependência das 
importações de matérias-primas, ao mesmo 
tempo que se exercem menos impactos no 
ambiente. Cada ano, são produzidas na UE 
2,7 mil milhões de toneladas de resíduos, 
incluindo 98 milhões de toneladas de 
resíduos perigosos. Em média, apenas 
40 % dos resíduos sólidos são reutilizados 
ou reciclados. Relativamente aos resíduos 
líquidos, não existem estatísticas fiáveis, 
mas a taxa de reciclagem é, seguramente, 
muito reduzida. O restante segue para 
aterros ou incineração. Em alguns 
Estados-Membros, são reciclados mais de 
70 %, o que demonstra que os resíduos 
poderiam ser aproveitados como um dos 
principais recursos da UE. Entretanto, 
muitos Estados-Membros depositam em 
aterros mais de 75 % dos seus resíduos 
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urbanos.

Or. fr

Alteração 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 37

Texto da Comissão Alteração

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos, 
abrir novos mercados, criar novos postos 
de trabalho e reduzir a dependência das 
importações de matérias-primas, ao mesmo 
tempo que se exercem menos impactos no 
ambiente. Cada ano, são produzidas na UE 
2,7 mil milhões de toneladas de resíduos,
incluindo 98 milhões de toneladas de 
resíduos perigosos. Em média, apenas 
40 % dos resíduos sólidos são reutilizados
ou reciclados. O restante segue para aterros 
ou incineração. Em alguns 
Estados-Membros, são reciclados mais de 
70 %, o que demonstra que os resíduos 
poderiam ser aproveitados como um dos 
principais recursos da UE. Entretanto, 
muitos Estados-Membros depositam em 
aterros mais de 75 % dos seus resíduos 
urbanos.

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos, 
abrir novos mercados, criar novos postos 
de trabalho e reduzir a dependência das 
importações de matérias-primas, ao mesmo 
tempo que se exercem menos impactos no 
ambiente. Cada ano, são produzidas na UE 
2,7 mil milhões de toneladas de resíduos, 
incluindo 98 milhões de toneladas de 
resíduos perigosos. Em média, apenas 
40 % dos resíduos sólidos são preparados 
para a reutilização ou reciclados. O 
restante segue para aterros ou incineração. 
Em alguns Estados-Membros, são 
reciclados mais de 70 % dos resíduos 
urbanos, o que demonstra que os resíduos 
poderiam ser aproveitados como um dos 
principais recursos da UE. Entretanto, 
muitos Estados-Membros depositam em 
aterros mais de 75 % dos seus resíduos 
urbanos.

Or. en

Alteração 260
Matthias Groote

Proposta de decisão
Anexo – ponto 37
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Texto da Comissão Alteração

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos, 
abrir novos mercados, criar novos postos 
de trabalho e reduzir a dependência das 
importações de matérias-primas, ao mesmo 
tempo que se exercem menos impactos no 
ambiente. Cada ano, são produzidas na UE 
2,7 mil milhões de toneladas de resíduos, 
incluindo 98 milhões de toneladas de 
resíduos perigosos. Em média, apenas 
40 % dos resíduos sólidos são reutilizados 
ou reciclados. O restante segue para aterros 
ou incineração. Em alguns 
Estados-Membros, são reciclados mais de 
70 %, o que demonstra que os resíduos 
poderiam ser aproveitados como um dos 
principais recursos da UE. Entretanto, 
muitos Estados-Membros depositam em 
aterros mais de 75 % dos seus resíduos 
urbanos.

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos, 
abrir novos mercados, criar novos postos 
de trabalho e reduzir a dependência das 
importações de matérias-primas, ao mesmo 
tempo que se exercem menos impactos no 
ambiente. Cada ano, são produzidas na UE 
2,7 mil milhões de toneladas de resíduos, 
incluindo 98 milhões de toneladas de 
resíduos perigosos. Em média, apenas 
40 % dos resíduos sólidos são reutilizados 
ou reciclados. O restante segue para aterros 
ou incineração. De acordo com a 
hierarquia dos resíduos, a incineração e a 
deposição em aterros deverão constituir as 
últimas soluções possíveis na gestão dos 
resíduos. A prevenção, reutilização e 
reciclagem de resíduos devem ser sempre 
privilegiadas. Em alguns 
Estados-Membros, são reciclados mais de 
70 %, o que demonstra que os resíduos 
poderiam ser aproveitados como um dos 
principais recursos da UE. Entretanto, 
muitos Estados-Membros depositam em 
aterros mais de 75 % dos seus resíduos 
urbanos.

Or. de

Alteração 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 37

Texto da Comissão Alteração

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos, 
abrir novos mercados, criar novos postos 
de trabalho e reduzir a dependência das

37. Há também um potencial considerável 
de aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 
na UE, para utilizar melhor os recursos e as 
matérias-primas secundárias, abrir novos 
mercados, criar novos postos de trabalho e 
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importações de matérias-primas, ao mesmo 
tempo que se exercem menos impactos no 
ambiente. Cada ano, são produzidas na UE 
2,7 mil milhões de toneladas de resíduos, 
incluindo 98 milhões de toneladas de 
resíduos perigosos. Em média, apenas 
40 % dos resíduos sólidos são reutilizados 
ou reciclados. O restante segue para aterros 
ou incineração. Em alguns 
Estados-Membros, são reciclados mais de 
70 %, o que demonstra que os resíduos 
poderiam ser aproveitados como um dos 
principais recursos da UE. Entretanto, 
muitos Estados-Membros depositam em 
aterros mais de 75 % dos seus resíduos 
urbanos.

reduzir a dependência das importações de 
matérias-primas, ao mesmo tempo que se 
exercem menos impactos no ambiente. 
Cada ano, são produzidas na UE 2,7 mil 
milhões de toneladas de resíduos, incluindo 
98 milhões de toneladas de resíduos 
perigosos. Em média, apenas 40 % dos 
resíduos sólidos são reutilizados ou 
reciclados. O restante segue para aterros ou 
incineração. Em alguns Estados-Membros, 
são reciclados mais de 70 %, o que 
demonstra que os resíduos poderiam ser 
aproveitados como um dos principais 
recursos da UE. Entretanto, muitos 
Estados-Membros depositam em aterros 
mais de 75 % dos seus resíduos urbanos.

Or. en

Alteração 262
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais, designadamente no domínio da 
prevenção dos resíduos, para: reduzir a 
produção de resíduos, desviar 
progressivamente os resíduos recicláveis e 
compostáveis da eliminação, colocando 
em prática o planeamento inerente ao 
desenvolvimento da infraestrutura de 
reciclagem e valorização necessária, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
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acordado na Cimeira Rio+20. Para o 
efeito, devem ser aplicados de modo muito 
mais sistemático, em toda a UE, 
instrumentos de mercado que privilegiem 
a prevenção, a reciclagem e a 
reutilização. Os entraves às atividades de 
reciclagem no mercado interno da UE 
devem ser eliminados, tal como devem ser 
revistas as metas vigentes em matéria de 
prevenção, reutilização, reciclagem, 
valorização e desvio de resíduos dos 
aterros, a fim de passar a uma economia 
«circular», em que os recursos são 
utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20.

Or. en

Alteração 263
Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos,
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as 
matérias-primas secundárias. Os resíduos 
perigosos terão de ser geridos de modo a 
minimizar efeitos adversos significativos 
para a saúde humana e para o ambiente, 
conforme acordado na Cimeira Rio+20. 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para limitar a valorização 
energética aos materiais não recicláveis e 
não biodegradáveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as 
matérias-primas secundárias. Os resíduos 
perigosos terão de ser geridos de modo a 
minimizar efeitos adversos significativos 
para a saúde humana e para o ambiente, 
conforme acordado na Cimeira Rio+20. 
Para o efeito, devem ser aplicados de modo 
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Para o efeito, devem ser aplicados de modo 
muito mais sistemático, em toda a UE, 
instrumentos de mercado que privilegiem a 
prevenção, a reciclagem e a reutilização. 
Os entraves às atividades de reciclagem no 
mercado interno da UE devem ser 
eliminados, tal como devem ser revistas as 
metas vigentes em matéria de prevenção, 
reutilização, reciclagem, valorização e 
desvio de resíduos dos aterros, a fim de 
passar a uma economia «circular», em que 
os recursos são utilizados em cascata e a 
produção de resíduos se abeira do zero.

muito mais sistemático, em toda a UE, 
instrumentos de mercado correspondentes 
à hierarquia de resíduos em cinco níveis.
Os entraves às atividades de reciclagem no 
mercado interno da UE devem ser 
eliminados, tal como devem ser revistas as 
metas vigentes em matéria de prevenção, 
reutilização, reciclagem, valorização e 
calendário para o desvio de resíduos dos 
aterros, a fim de passar a uma economia 
«circular», em que os recursos são 
utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

Or. de

Alteração 264
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção 
nacional de resíduos em relação ao PIB, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as 
matérias-primas secundárias. Os resíduos 
perigosos terão de ser geridos de modo a 
minimizar efeitos adversos significativos 
para a saúde humana e para o ambiente, 
conforme acordado na Cimeira Rio+20. 
Para o efeito, devem ser aplicados de modo 
muito mais sistemático, em toda a UE, 
instrumentos de mercado que privilegiem a 
prevenção, a reciclagem e a reutilização. 
Os entraves às atividades de reciclagem no 
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mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

mercado interno da UE devem ser 
eliminados, tal como devem ser revistas as 
metas vigentes em matéria de prevenção, 
reutilização, reciclagem, valorização e 
desvio de resíduos dos aterros, a fim de 
passar a uma economia «circular», em que 
os recursos são utilizados em cascata e a 
produção de resíduos se abeira do zero.

Or. it

Justificação

A supressão total da deposição em aterros até 2020 é irrealista.

Alteração 265
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
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devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos 
de mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, incentivos 
legais e económicos que privilegiem a 
prevenção, a reciclagem e a reutilização. 
Devem ser revistas as metas vigentes em 
matéria de prevenção, reutilização,
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

Or. pt

Alteração 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
alcançando uma produção de resíduos 
quase nula até 2020, conforme preconiza o 
roteiro relativo à utilização eficiente dos 
recursos, exige a execução integral e o 
reforço da legislação relativa aos resíduos 
em toda a União Europeia, com base na 
aplicação estrita da hierarquia dos resíduos 
e abrangendo diversos tipos de resíduos. 
São necessários esforços adicionais, 
inclusive em matéria de prevenção (por 
exemplo, no que toca a redução de 
resíduos alimentares), para alcançar uma 
redução significativa da produção de 
resíduos per capita, por ano, em termos 
absolutos, limitar a valorização energética 
aos materiais não recicláveis e não 
compostáveis, suprimir gradualmente a 
deposição em aterros, exceto para 
determinados resíduos perigosos em que a 
deposição em aterros represente o método 
de eliminação mais seguro, assegurar uma 
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mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

reciclagem de alta qualidade e ciclos de 
materiais não tóxicos, e desenvolver 
mercados para as matérias-primas 
secundárias. Os resíduos perigosos terão de 
ser geridos de modo a minimizar efeitos 
adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Acresce a 
vantagem de não serem despendidos 
fundos públicos adicionais em 
infraestruturas de deposição em aterros 
no Quadro Financeiro Plurianual 
seguinte. Os entraves às atividades de 
reciclagem no mercado interno da UE 
devem ser eliminados, tal como devem ser 
revistas as metas vigentes em matéria de 
prevenção, reutilização, reciclagem, 
valorização e desvio de resíduos dos 
aterros, a fim de passar a uma economia 
«circular», em que os recursos são 
utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

Or. en

Alteração 267
Gilles Pargneaux

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. No caso dos resíduos líquidos, 
deve ser prioritária a recolha das 
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resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

gorduras usadas na fonte, antes de serem 
libertadas nas redes de águas residuais. 
São necessários esforços adicionais para 
reduzir a produção de resíduos per capita 
em termos absolutos, limitar a valorização 
energética aos materiais não recicláveis, 
suprimir gradualmente a deposição em 
aterros, assegurar uma reciclagem de alta 
qualidade e desenvolver mercados para as 
matérias-primas secundárias. Os resíduos 
perigosos terão de ser geridos de modo a 
minimizar efeitos adversos significativos 
para a saúde humana e para o ambiente, 
conforme acordado na Cimeira Rio+20. 
Para o efeito, devem ser aplicados de modo 
muito mais sistemático, em toda a UE, 
instrumentos de mercado que privilegiem a 
prevenção, a reciclagem e a reutilização. 
Os entraves às atividades de reciclagem no 
mercado interno da UE devem ser 
eliminados, tal como devem ser revistas as 
metas vigentes em matéria de prevenção, 
reutilização, reciclagem, valorização e 
desvio de resíduos dos aterros, a fim de 
passar a uma economia «circular», em que 
os recursos são utilizados em cascata e a 
produção de resíduos se abeira do zero.

Or. fr

Alteração 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos tendo em conta o conceito de 
ciclo de vida aplicado aos impactos 
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adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

globais da produção e gestão de resíduos e 
abrangendo diversos tipos de resíduos. São 
necessários esforços adicionais para 
reduzir a produção de resíduos per capita 
em termos absolutos, limitar a valorização 
energética aos materiais não recicláveis, 
suprimir gradualmente a deposição em 
aterros, assegurar uma reciclagem de alta 
qualidade e desenvolver mercados para as 
matérias-primas secundárias. Os resíduos 
perigosos terão de ser geridos de modo a 
minimizar efeitos adversos significativos 
para a saúde humana e para o ambiente, 
conforme acordado na Cimeira Rio+20. 
Para o efeito, devem ser aplicados de modo 
muito mais sistemático, em toda a UE, 
instrumentos de mercado que privilegiem a 
prevenção, a reciclagem e a reutilização. 
Os entraves às atividades de reciclagem no 
mercado interno da UE devem ser 
eliminados, tal como devem ser revistas as 
metas vigentes em matéria de prevenção, 
reutilização, reciclagem, valorização e 
desvio de resíduos dos aterros, a fim de 
passar a uma economia «circular», em que 
os recursos são utilizados em cascata e a 
produção de resíduos se abeira do zero.

Or. en

Alteração 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
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adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e ciclos de materiais não tóxicos, e 
desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

Or. en

Alteração 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
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resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
deve ser aplicada de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, uma 
combinação de vários instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

Or. en

Alteração 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 



PE508.027v01-00 66/72 AM\931425PT.doc

PT

limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as 
matérias-primas secundárias. Os resíduos 
perigosos terão de ser geridos de modo a 
minimizar efeitos adversos significativos 
para a saúde humana e para o ambiente, 
conforme acordado na Cimeira Rio+20. 
Para o efeito, devem ser aplicados de modo 
muito mais sistemático, em toda a UE, 
instrumentos de mercado que privilegiem a 
prevenção, a reciclagem e a reutilização. 
Os entraves às atividades de reciclagem no 
mercado interno da UE devem ser 
eliminados, tal como devem ser revistas as 
metas vigentes em matéria de prevenção, 
reutilização, reciclagem, valorização e 
desvio de resíduos dos aterros, a fim de 
passar a uma economia «circular», em que 
os recursos são utilizados em cascata e a 
produção de resíduos se abeira do zero.

limitar a valorização energética aos 
materiais não recicláveis (designadamente, 
através da incineração de resíduos), 
suprimir gradualmente a deposição em 
aterros, assegurar uma reciclagem de alta 
qualidade e desenvolver mercados para as 
matérias-primas secundárias. Os resíduos 
perigosos terão de ser geridos de modo a 
minimizar efeitos adversos significativos 
para a saúde humana e para o ambiente, 
conforme acordado na Cimeira Rio+20. 
Para o efeito, devem ser aplicados de modo 
muito mais sistemático, em toda a UE, 
instrumentos de mercado que privilegiem a 
prevenção, a reciclagem e a reutilização. 
Os entraves às atividades de reciclagem no 
mercado interno da UE devem ser 
eliminados, tal como devem ser revistas as 
metas vigentes em matéria de prevenção, 
reutilização, reciclagem, valorização e 
desvio de resíduos dos aterros, a fim de 
passar a uma economia «circular», em que 
os recursos são utilizados em cascata e a 
produção de resíduos se abeira do zero.

Or. lt

Alteração 272
Elena Oana Antonescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 
utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais para reduzir a produção de 
resíduos per capita em termos absolutos, 
limitar a valorização energética aos 
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materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
devem ser aplicados de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

materiais não recicláveis, suprimir 
gradualmente a deposição em aterros, 
assegurar uma reciclagem de alta qualidade 
e desenvolver mercados para as matérias-
primas secundárias. Os resíduos perigosos 
terão de ser geridos de modo a minimizar 
efeitos adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito, 
deve ser aplicada de modo muito mais 
sistemático, em toda a UE, uma 
combinação de vários instrumentos de 
mercado que privilegiem a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Os entraves às 
atividades de reciclagem no mercado 
interno da UE devem ser eliminados, tal 
como devem ser revistas as metas vigentes 
em matéria de prevenção, reutilização, 
reciclagem, valorização e desvio de 
resíduos dos aterros, a fim de passar a uma 
economia «circular», em que os recursos 
são utilizados em cascata e a produção de 
resíduos se abeira do zero.

Or. en

Alteração 273
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

39. A eficiência na utilização dos recursos 
do setor hídrico será também considerada 
prioritária, a fim de ajudar à obtenção de 
um bom estado para a água. Muito embora 
as secas e a escassez de água afetem cada 
vez mais zonas, calcula-se que 20-40 % da 
água disponível na Europa seja ainda 
desperdiçada, através, por exemplo, de 
fugas no sistema de distribuição. De acordo 
com as modelizações disponíveis, há ainda 
margem considerável para tornar mais 
eficiente a utilização da água na UE. Por 

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

outro lado, prevê-se que a crescente 
procura e os impactos das alterações 
climáticas agravem significativamente a 
pressão sobre os recursos hídricos da 
Europa. Neste contexto, a União e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para assegurar que as captações de água 
respeitem os limites dos recursos hídricos 
renováveis até 2020, inclusive tornando 
mais eficiente a utilização da água 
mediante mecanismos de mercado, como 
uma tarifação que reflita o verdadeiro valor 
da água, assegurando ao mesmo tempo 
que todos os cidadãos tenham acesso a 
este recurso vital. O progresso será 
facilitado por meio de uma demonstração 
acelerada e a disponibilização de 
tecnologias, sistemas e modelos 
empresariais inovadores que aproveitem o 
plano estratégico de execução da Parceria 
Europeia de Inovação no domínio da Água.

Or. it

Alteração 274
Gilles Pargneaux

Proposta de decisão
Anexo – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

39. A eficiência na utilização dos recursos 
do setor hídrico será também considerada 
prioritária, a fim de ajudar à obtenção de 
um bom estado para a água. Muito embora 
as secas e a escassez de água afetem cada 
vez mais zonas, calcula-se que 20-40% da 
água disponível na Europa seja ainda 
desperdiçada, através, por exemplo, de 
fugas no sistema de distribuição. De acordo 
com as modelizações disponíveis, há ainda 
margem considerável para tornar mais 
eficiente a utilização da água na UE. Por 
outro lado, prevê-se que a crescente 
procura e os impactos das alterações 

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

climáticas agravem significativamente a 
pressão sobre os recursos hídricos da 
Europa. Neste contexto, a União e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para assegurar que as captações de água 
respeitem os limites dos recursos hídricos 
renováveis até 2020, inclusive tornando 
mais eficiente a utilização da água 
mediante mecanismos de mercado, como 
uma tarifação que reflita o verdadeiro valor 
deste recurso. O progresso será facilitado 
por meio de uma demonstração acelerada e 
a disponibilização de tecnologias, sistemas 
e modelos empresariais inovadores que 
aproveitem o plano estratégico de execução 
da Parceria Europeia de Inovação no 
domínio da Água. A separação das 
gorduras usadas na fonte, antes de serem 
libertadas nas redes de águas residuais, e 
as suas recolha e reciclagem deviam 
passar a ser prioridades da política de 
tratamento das águas.

Or. fr

Alteração 275
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

39. A eficiência na utilização dos recursos 
do setor hídrico será também considerada 
prioritária, a fim de ajudar à obtenção de 
um bom estado para a água. Muito embora 
as secas e a escassez de água afetem cada 
vez mais zonas, calcula-se que 20-40 % da 
água disponível na Europa seja ainda 
desperdiçada, através, por exemplo, de 
fugas no sistema de distribuição. De acordo
com as modelizações disponíveis, há ainda 
margem considerável para tornar mais 
eficiente a utilização da água na UE. Por 
outro lado, prevê-se que a crescente 

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

procura e os impactos das alterações 
climáticas agravem significativamente a 
pressão sobre os recursos hídricos da 
Europa. Neste contexto, a União e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para assegurar que as captações de água 
respeitem os limites dos recursos hídricos 
renováveis até 2020, inclusive tornando 
mais eficiente a utilização da água 
mediante mecanismos de mercado, como 
uma tarifação que reflita o verdadeiro valor 
deste recurso. Sobretudo os setores 
agrícola e da produção de energia, 
enquanto maiores consumidores, 
deveriam ser obrigados a utilizar as 
reservas hídricas de forma mais eficiente. 
O progresso será facilitado por meio de 
uma demonstração acelerada e a 
disponibilização de tecnologias, sistemas e 
modelos empresariais inovadores que 
aproveitem o plano estratégico de execução 
da Parceria Europeia de Inovação no 
domínio da Água.

Or. de

Alteração 276
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

39. A eficiência na utilização dos recursos 
do setor hídrico será também considerada 
prioritária, a fim de ajudar à obtenção de 
um bom estado para a água. Muito embora 
as secas e a escassez de água afetem cada 
vez mais zonas, calcula-se que 20-40 % da 
água disponível na Europa seja ainda 
desperdiçada, através, por exemplo, de 
fugas no sistema de distribuição. De acordo 
com as modelizações disponíveis, há ainda 
margem considerável para tornar mais 
eficiente a utilização da água na UE. Por 

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

nomeadamente mantendo a propriedade 
deste recurso enquanto bem público, na 
captação e gestão. Por outro lado, prevê-se 
que a crescente procura e os impactos das 
alterações climáticas agravem 
significativamente a pressão sobre os 
recursos hídricos da Europa. Neste 
contexto, a União e os Estados-Membros
devem tomar medidas para assegurar que 
as captações de água respeitem os limites 
dos recursos hídricos renováveis até 2020, 
inclusive tornando mais eficiente a 
utilização da água mediante mecanismos 
de mercado, como uma tarifação que reflita 
o verdadeiro valor deste recurso. O 
progresso será facilitado por meio da
demonstração e a disponibilização de 
tecnologias, sistemas e modelos de gestão
que aproveitem o plano estratégico de 
execução da Parceria Europeia de Inovação 
no domínio da Água.

Or. pt

Alteração 277
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo – ponto 40

Texto da Comissão Alteração

40. Um quadro de políticas previsíveis e de 
longo prazo em todos estes domínios 
ajudará a estimular o nível dos 
investimentos e medidas necessário para 
desenvolver plenamente mercados de 
tecnologias mais verdes e promover 
soluções empresariais sustentáveis. São 
necessários indicadores e metas para a 
utilização eficiente dos recursos, a fim de 
dar aos decisores públicos e privados a 
devida orientação na transformação da 
economia. Tais indicadores e metas tornar-
se-ão parte integrante do presente 
programa, uma vez acordados a nível da 

40. Um quadro de políticas previsíveis e de 
longo prazo em todos estes domínios 
ajudará a estimular o nível dos 
investimentos e medidas necessário para 
desenvolver plenamente mercados de 
tecnologias mais verdes e promover 
soluções empresariais sustentáveis. São 
necessários indicadores e metas para a 
utilização eficiente dos recursos, sem 
descurar as circunstâncias específicas do 
Estado-Membro, a fim de dar aos 
decisores públicos e privados a devida 
orientação na transformação da economia. 
Tais indicadores e metas tornar-se-ão parte 
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União. integrante do presente programa, uma vez 
acordados a nível da União.

Or. en

Alteração 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandyper

Proposta de decisão
Anexo – ponto 40

Texto da Comissão Alteração

40. Um quadro de políticas previsíveis e de 
longo prazo em todos estes domínios 
ajudará a estimular o nível dos 
investimentos e medidas necessário para 
desenvolver plenamente mercados de 
tecnologias mais verdes e promover 
soluções empresariais sustentáveis. São 
necessários indicadores e metas para a 
utilização eficiente dos recursos, a fim de 
dar aos decisores públicos e privados a 
devida orientação na transformação da 
economia. Tais indicadores e metas tornar-
se-ão parte integrante do presente 
programa, uma vez acordados a nível da 
União.

40. Um quadro de políticas previsíveis e de 
longo prazo em todos estes domínios 
ajudará a estimular o nível dos 
investimentos e medidas necessário para 
desenvolver plenamente mercados de 
tecnologias mais verdes e promover 
soluções empresariais sustentáveis. São 
necessários indicadores e metas para a 
utilização eficiente dos recursos no que diz 
respeito à pegada na água, à pegada no 
solo, à pegada de materiais e à pegada de 
carbono, até 2015, a fim de dar aos 
decisores públicos e privados a devida 
orientação na transformação da economia. 
Tais indicadores e metas tornar-se-ão parte 
integrante do presente programa, uma vez 
acordados a nível da União.

Or. en


