
AM\931429PT.doc PE508.029v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2012/0337(COD)

27.3.2013

ALTERAÇÕES
405 - 503

Projeto de relatório
Gaston Franco
(PE506.123v01-00)

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a 
um programa geral de ação da União para 2020 em matéria de ambiente: 
«Viver bem, dentro das limitações do nosso planeta»

Proposta de decisão
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))



PE508.029v01-00 2/64 AM\931429PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\931429PT.doc 3/64 PE508.029v01-00

PT

Alteração 405
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

71. A fim de melhorar a fundamentação da 
política de ambiente, o programa 
assegurará que, até 2020:

71. A fim de melhorar a fundamentação da 
política de ambiente, o programa deve
assegurar que, até 2020:

Or. it

Alteração 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

71. A fim de melhorar a fundamentação da 
política de ambiente, o programa 
assegurará que, até 2020:

71. A fim de melhorar os conhecimentos e 
a fundamentação da política de ambiente, o 
programa assegurará que, até 2020:

Or. en

Alteração 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os decisores políticos e as empresas 
obtenham uma melhor base para a 
elaboração e a aplicação das políticas 
relativas ao ambiente e ao clima, incluindo 
a quantificação dos custos e benefícios.

(a) Os decisores políticos e as empresas 
obtenham uma melhor base para a 
elaboração e a aplicação das políticas 
relativas ao ambiente e ao clima, incluindo 
a quantificação dos custos e benefícios da 
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ação ou inação.

Or. en

Justificação

Versão alternativa de alterações comuns apresentadas pelo relator. Alinhamento da 
formulação relativa a custos e benefícios da ação bem como da inação que surge noutros 
pontos do texto.

Alteração 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A percentagem de fundos da UE 
destinados a investigação investidos na 
avaliação dos riscos associados a novos 
produtos, processos e tecnologias seja 
aumentada.

Or. en

Alteração 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Coordenar e concentrar os esforços de 
investigação, a nível quer da UE quer dos 
Estados-Membros, na resolução das 
principais lacunas de conhecimento em 
matéria ambiental, incluindo os riscos de 
pontos de rutura ambiental.

(a) Coordenar e concentrar os esforços de 
investigação, a nível quer da UE quer dos 
Estados-Membros, na resolução das 
principais lacunas de conhecimento em 
matéria ambiental, incluindo os riscos de 
pontos de rutura ambiental, conforme 
salientado no conceito de fronteiras 
planetárias.
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Or. en

Alteração 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Coordenar e concentrar os esforços de 
investigação, a nível quer da UE quer dos 
Estados-Membros, na resolução das 
principais lacunas de conhecimento em 
matéria ambiental, incluindo os riscos de 
pontos de rutura ambiental.

(a) Coordenar, promover e concentrar os 
esforços de investigação, a nível quer da 
UE quer dos Estados-Membros, na 
resolução das principais lacunas de 
conhecimento em matéria ambiental, 
incluindo os riscos de pontos de rutura 
ambiental.

Or. en

Alteração 411
Elena Oana Antonescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Coordenar e concentrar os esforços de 
investigação, a nível quer da UE quer dos 
Estados-Membros, na resolução das 
principais lacunas de conhecimento em 
matéria ambiental, incluindo os riscos de 
pontos de rutura ambiental.

(a) Coordenar, promover e concentrar os 
esforços de investigação, a nível quer da 
UE quer dos Estados-Membros, na 
resolução das principais lacunas de 
conhecimento em matéria ambiental, 
incluindo os riscos de pontos de rutura 
ambiental.

Or. en

Alteração 412
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 – parágrafo 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Coordenar e concentrar os esforços de
investigação, a nível quer da UE quer dos 
Estados-Membros, na resolução das 
principais lacunas de conhecimento em 
matéria ambiental, incluindo os riscos de 
pontos de rutura ambiental.

(a) Evitar cortes orçamentais em matéria 
de investigação e, simultaneamente,
coordenar e concentrar os esforços de 
investigação, a nível quer da UE quer dos 
Estados-Membros, na resolução das 
principais lacunas de conhecimento em 
matéria ambiental, incluindo os riscos de 
pontos de rutura ambiental.

Or. es

Alteração 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Adotar uma abordagem sistemática da 
gestão do risco.

(b) Adotar uma abordagem sistemática e 
integrada da gestão do risco, baseada no 
princípio da precaução e da ação 
preventiva, no princípio do 
poluidor-pagador, no princípio da 
correção da poluição na fonte, bem como 
no princípio da proporcionalidade.

Or. en

Justificação

Formulação semelhante a alterações comuns apresentadas pelo relator.

Alteração 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Adotar uma abordagem sistemática da 
gestão do risco.

(b) Adotar uma abordagem sistemática e 
integrada da gestão do risco.

Or. en

Alteração 415
Elena Oana Antonescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Adotar uma abordagem sistemática da 
gestão do risco.

(b) Adotar uma abordagem sistemática e 
integrada da gestão do risco.

Or. en

Alteração 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Simplificar, racionalizar e modernizar a 
recolha, a gestão e a partilha de dados e 
informações relativos ao ambiente e às 
alterações climáticas.

(c) Simplificar, racionalizar e modernizar a 
recolha, a gestão e a partilha de dados e 
informações relativos ao ambiente e às 
alterações climáticas em todas as fases do 
ciclo político da UE em matéria de 
ambiente e clima.

Or. en

Alteração 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Simplificar, racionalizar e modernizar a 
recolha, a gestão e a partilha de dados e 
informações relativos ao ambiente e às 
alterações climáticas.

(c) Simplificar, racionalizar e modernizar a 
recolha, a gestão e a partilha de dados e 
informações relativos ao ambiente e às 
alterações climáticas – incluindo a criação 
e aplicação de um Sistema de Informação 
Ambiental Partilhada europeu.

Or. en

Justificação

Conforme sugerido pelo relator nas suas alterações comuns.

Alteração 418
Elena Oana Antonescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 71 –parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Simplificar, racionalizar e modernizar a 
recolha, a gestão e a partilha de dados e 
informações relativos ao ambiente e às 
alterações climáticas.

(c) Simplificar, racionalizar e modernizar a 
recolha, a gestão e a partilha de dados e 
informações relativos ao ambiente e às 
alterações climáticas em todas as fases do 
ciclo político da UE em matéria de 
ambiente e clima.

Or. en

Alteração 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

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

(c-A) Realizar uma avaliação exaustiva da 
disponibilidade de fornecimento 
sustentável de biomassa e das utilizações e 
necessidades concorrentes.

Or. en

Alteração 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Criar uma ampla base de 
conhecimento sobre a exposição aos 
produtos químicos e sua toxicidade, a fim 
de apoiar a estratégia para um ambiente 
não tóxico.

Or. en

(Relacionada com a alteração proposta para o n.º 52, parágrafo 2, alínea d), efetuada pelos 
mesmos autores.)

Justificação

Deve ser acrescentada aos requisitos para melhorar a base factual para fins de política 
ambiental a necessidade de criar uma ampla base de conhecimento sobre a exposição aos 
produtos químicos e sua toxicidade, a fim de apoiar a estratégia para um ambiente não 
tóxico.

Alteração 421
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo – ponto 72
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Texto da Comissão Alteração

72. Os esforços necessários para alcançar 
os objetivos supramencionados exigirão 
um investimento adequado de fontes 
públicas e privadas. Simultaneamente, 
enquanto muitos países procuram fazer 
frente à crise económica e financeira, a 
necessidade de reformas económicas e a 
redução das dívidas públicas oferecem 
novas oportunidades de transitar 
rapidamente para uma economia 
hipocarbónica e mais eficiente na 
utilização dos recursos.

Suprimido

Or. pt

Alteração 422
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 72

Texto da Comissão Alteração

72. Os esforços necessários para alcançar 
os objetivos supramencionados exigirão 
um investimento adequado de fontes 
públicas e privadas. Simultaneamente, 
enquanto muitos países procuram fazer 
frente à crise económica e financeira, a 
necessidade de reformas económicas e a 
redução das dívidas públicas oferecem 
novas oportunidades de transitar 
rapidamente para uma economia 
hipocarbónica e mais eficiente na 
utilização dos recursos.

72. Os esforços necessários para alcançar 
os objetivos supramencionados exigirão 
um investimento adequado de fontes 
públicas e privadas. Simultaneamente, 
enquanto muitos países procuram fazer 
frente à crise económica e financeira, a 
transição para uma economia 
hipocarbónica e mais eficiente na 
utilização dos recursos pode representar 
uma oportunidade no quadro das 
reformas necessárias para relançar o 
crescimento económico e, 
consequentemente, reduzir as dívidas
públicas.

Or. it
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Alteração 423
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo – ponto 73

Texto da Comissão Alteração

73. Atrair investimento é atualmente 
difícil em alguns domínios, porque o 
mercado não transmite sinais de preços 
ou os que transmite são distorcidos, ao 
não ter em conta os custos ambientais ou 
os subsídios públicos a atividades 
ambientalmente nocivas.

73. A execução das políticas ambientais 
exige um orçamento público e o aumento 
de postos de trabalho com carreiras 
profissionais adequadas na administração 
pública nacional, regional e local, o que 
tem vindo a ser inviabilizado pelas 
políticas de "austeridade" e redução da 
despesa pública impostas a alguns 
Estados Membros; a UE terá de rever 
estas políticas para cumprir os objetivos 
ambientais.

Or. pt

Alteração 424
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo – ponto 74

Texto da Comissão Alteração

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e 
que o setor privado receba os sinais de 
mercado corretos, com a devida atenção a 
eventuais impactos sociais adversos. Para 
o efeito, haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios 
ambientalmente nocivos e transferindo a 
tributação do trabalho para a poluição. À 
medida que os recursos naturais se tornam 
cada vez mais escassos, o rendimento e os 
proveitos económicos associados à sua 

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para elevar o estatuto da Natureza e da 
comunidade acima da acumulação 
privada de capital, como garante da 
igualdade e da justiça social, colocando os 
princípios da democracia económica 
acima das leis de mercado, bem como 
proporcionar as condições para que os 
fatores externos ambientais sejam 
adequadamente tidos em conta e que o 
setor privado receba os sinais de um 
mercado regulado corretos, com a devida 
atenção a eventuais impactos sociais 
adversos. À medida que os recursos 
naturais se tornam cada vez mais escassos, 



PE508.029v01-00 12/64 AM\931429PT.doc

PT

propriedade ou à sua utilização exclusiva 
poderão aumentar. Uma intervenção
pública para garantir que tais rendimentos 
não sejam excessivos e que os fatores 
externos sejam tidos em conta levará a 
uma utilização mais eficiente destes 
recursos e ajudará a evitar as distorções 
do mercado e a gerar receita pública. As 
prioridades em matéria de ambiente e de 
clima serão prosseguidas no âmbito do 
Semestre Europeu, sempre que tal seja 
pertinente para as perspetivas de
crescimento sustentável dos Estados-
Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

é cada vez mais importante que a sua 
propriedade esteja no domínio público ou 
gradualmente seja tornada pública para 
garantir o acesso universal e respeitador 
do ambiente, características de um serviço 
público de qualidade. Uma intervenção 
pública acautelará que os rendimentos
destes serviços não sejam excessivos, mas 
garantindo uma utilização eficiente e 
acessível a todos desses recursos. As 
prioridades em matéria de ambiente e de 
clima serão prosseguidas no âmbito do 
necessário crescimento sustentável dos 
Estados-Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor público e a gestão 
sustentável dos recursos naturais, devem 
ser utilizados mais extensivamente, a nível 
da UE e a nível nacional, outros 
instrumentos de regulação do mercado.

Or. pt

Alteração 425
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 74

Texto da Comissão Alteração

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição. À medida que os 
recursos naturais se tornam cada vez mais 

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos. À medida que os recursos naturais 
se tornam cada vez mais escassos, o 
rendimento e os proveitos económicos 
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escassos, o rendimento e os proveitos 
económicos associados à sua propriedade 
ou à sua utilização exclusiva poderão 
aumentar. Uma intervenção pública para 
garantir que tais rendimentos não sejam 
excessivos e que os fatores externos sejam 
tidos em conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos Estados-
Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para 
incentivar o envolvimento do setor privado 
e a gestão sustentável do capital natural, 
devem ser utilizados mais extensivamente, 
a nível da UE e a nível nacional, outros 
instrumentos de mercado, como os 
pagamentos por serviços ecossistémicos.

associados à sua propriedade ou à sua 
utilização exclusiva poderão aumentar. 
Uma intervenção pública para garantir que 
tais rendimentos não sejam excessivos e 
que os fatores externos sejam tidos em 
conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos Estados-
Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Deve ser 
incentivado, a nível da UE e a nível 
nacional, o envolvimento do setor privado 
e a gestão sustentável do capital natural.

Or. it

Alteração 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 74

Texto da Comissão Alteração

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição. À medida que os 

74. A União e os Estados-Membros devem 
ponderar proporcionar as condições 
necessárias para que os fatores externos 
ambientais sejam adequadamente tidos em 
conta e que o setor privado receba os sinais 
de mercado corretos, com a devida atenção 
a eventuais impactos económicos e sociais 
adversos. Para o efeito, poderá aplicar-se
de modo mais sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição de uma forma 
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recursos naturais se tornam cada vez mais 
escassos, o rendimento e os proveitos 
económicos associados à sua propriedade 
ou à sua utilização exclusiva poderão 
aumentar. Uma intervenção pública para 
garantir que tais rendimentos não sejam 
excessivos e que os fatores externos sejam 
tidos em conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos Estados-
Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

neutra. À medida que os recursos naturais 
se tornam cada vez mais escassos, o 
rendimento e os proveitos económicos 
associados à sua propriedade ou à sua 
utilização exclusiva poderão aumentar. 
Uma intervenção pública para garantir que 
tais rendimentos não sejam excessivos e 
que os fatores externos sejam tidos em 
conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos Estados-
Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

Or. en

Alteração 427
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 74

Texto da Comissão Alteração

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
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nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição. À medida que os 
recursos naturais se tornam cada vez mais 
escassos, o rendimento e os proveitos 
económicos associados à sua propriedade 
ou à sua utilização exclusiva poderão 
aumentar. Uma intervenção pública para 
garantir que tais rendimentos não sejam 
excessivos e que os fatores externos sejam 
tidos em conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos 
Estados-Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição. À medida que os 
recursos naturais se tornam cada vez mais 
escassos, o rendimento e os proveitos 
económicos associados à sua propriedade 
ou à sua utilização exclusiva poderão 
aumentar. Uma intervenção pública para 
garantir que os fatores externos sejam tidos 
em conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos 
Estados-Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

Or. fr

Alteração 428
Margrete Auken

Proposta de decisão
Anexo – ponto 74

Texto da Comissão Alteração

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
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gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição. À medida que os 
recursos naturais se tornam cada vez mais 
escassos, o rendimento e os proveitos 
económicos associados à sua propriedade 
ou à sua utilização exclusiva poderão 
aumentar. Uma intervenção pública para 
garantir que tais rendimentos não sejam 
excessivos e que os fatores externos sejam 
tidos em conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos 
Estados-Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos, transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição e trabalhando no 
sentido de assegurar um nível comum de 
tributação ambiental em toda a União. À 
medida que os recursos naturais se tornam 
cada vez mais escassos, o rendimento e os 
proveitos económicos associados à sua 
propriedade ou à sua utilização exclusiva 
poderão aumentar. Uma intervenção 
pública para garantir que tais rendimentos 
não sejam excessivos e que os fatores 
externos sejam tidos em conta levará a uma 
utilização mais eficiente destes recursos e 
ajudará a evitar as distorções do mercado e 
a gerar receita pública. As prioridades em 
matéria de ambiente e de clima serão 
prosseguidas no âmbito do Semestre 
Europeu, sempre que tal seja pertinente 
para as perspetivas de crescimento 
sustentável dos Estados-Membros aos 
quais são dirigidas recomendações 
específicas. Para incentivar o envolvimento 
do setor privado e a gestão sustentável do 
capital natural, devem ser utilizados mais 
extensivamente, a nível da UE e a nível 
nacional, outros instrumentos de mercado, 
como os pagamentos por serviços 
ecossistémicos.

Or. en

Justificação

A fim de diminuir os comportamentos ambientalmente nocivos e de assegurar condições 
concorrenciais equitativas para as empresas, deve ser introduzido na União um nível comum 
de tributação ambiental.

Alteração 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 74
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Texto da Comissão Alteração

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição. À medida que os 
recursos naturais se tornam cada vez mais 
escassos, o rendimento e os proveitos 
económicos associados à sua propriedade 
ou à sua utilização exclusiva poderão 
aumentar. Uma intervenção pública para 
garantir que tais rendimentos não sejam 
excessivos e que os fatores externos sejam 
tidos em conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos 
Estados-Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição e para o consumo 
de recursos. À medida que os recursos 
naturais se tornam cada vez mais escassos, 
o rendimento e os proveitos económicos 
associados à sua propriedade ou à sua 
utilização exclusiva poderão aumentar. 
Uma intervenção pública para garantir que 
tais rendimentos não sejam excessivos e 
que os fatores externos sejam tidos em 
conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu através da 
introdução de indicadores principais, 
sempre que tal seja pertinente para as 
perspetivas de crescimento sustentável dos 
Estados-Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

Or. en

Alteração 430
Ewald Stadler
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 74

Texto da Comissão Alteração

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição. À medida que os 
recursos naturais se tornam cada vez mais 
escassos, o rendimento e os proveitos 
económicos associados à sua propriedade 
ou à sua utilização exclusiva poderão 
aumentar. Uma intervenção pública para 
garantir que tais rendimentos não sejam 
excessivos e que os fatores externos sejam 
tidos em conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos Estados-
Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

74. A União e os Estados-Membros terão 
de proporcionar as condições necessárias 
para que os fatores externos ambientais 
sejam adequadamente tidos em conta e que 
o setor privado receba os sinais de mercado 
corretos, com a devida atenção a eventuais 
impactos sociais adversos. Para o efeito, 
haverá que aplicar de modo mais 
sistemático o princípio do 
poluidor-pagador, suprimindo 
gradualmente os subsídios ambientalmente 
nocivos e transferindo a tributação do 
trabalho para a poluição. Esta 
transferência não pode, em caso algum,
dar origem à deslocalização de postos de 
trabalho. À medida que os recursos 
naturais se tornam cada vez mais escassos, 
o rendimento e os proveitos económicos 
associados à sua propriedade ou à sua 
utilização exclusiva poderão aumentar. 
Uma intervenção pública para garantir que 
tais rendimentos não sejam excessivos e 
que os fatores externos sejam tidos em 
conta levará a uma utilização mais 
eficiente destes recursos e ajudará a evitar 
as distorções do mercado e a gerar receita 
pública. As prioridades em matéria de 
ambiente e de clima serão prosseguidas no 
âmbito do Semestre Europeu, sempre que 
tal seja pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos Estados-
Membros aos quais são dirigidas 
recomendações específicas. Para incentivar 
o envolvimento do setor privado e a gestão 
sustentável do capital natural, devem ser 
utilizados mais extensivamente, a nível da 
UE e a nível nacional, outros instrumentos 
de mercado, como os pagamentos por 
serviços ecossistémicos.

Or. de
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Justificação

Atualmente, os empregadores já deslocalizam as suas atividades devido ao nível elevado dos 
encargos fiscais. Não convém agravar ainda mais esta situação através de medidas 
ambientais.

Alteração 431
João Ferreira

Proposta de decisão
Anexo – ponto 75

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Alteração 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 77

Texto da Comissão Alteração

77. Para além dessa integração, a inclusão 
de «projetos integrados» no programa 
LIFE possibilitará que os fundos sejam 
combinados e mais bem alinhados com as 
prioridades de política de um modo mais 
estratégico e economicamente eficaz, em 
apoio a medidas relativas ao ambiente e ao 
clima.

77. Para além dessa integração, a inclusão 
de «projetos integrados» no programa 
LIFE possibilitará que os fundos sejam 
combinados e mais bem alinhados com as 
prioridades de política de um modo mais 
estratégico e economicamente eficaz, em 
apoio a medidas relativas ao ambiente e ao 
clima, através da execução de uma série 
de projetos, incluindo «projetos 
integrados», desde que sejam satisfeitas 
condições específicas relacionadas com as 
regras que regem os «projetos integrados» 
e a sua execução.

Or. en

Alteração 433
Margrete Auken

Proposta de decisão
Anexo – ponto 77-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

77-A. Até 2020, os fundos estruturais e de 
coesão da UE devem cingir-se a projetos 
que não sejam prejudiciais ao ambiente. 
Simultaneamente, os projetos financiados 
por estes fundos que se revelem ter sido 
nocivos para o ambiente têm de devolver o 
montante de fundos da UE originalmente 
atribuído.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o objetivo de preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente 
na União, nenhuns fundos da UE devem apoiar financeiramente projetos que sejam 
contrários a esse objetivo. Se a avaliação de um determinado projeto financiado pela UE 
indicar uma degradação do ambiente, os fundos têm de ser devolvidos à União.

Alteração 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 78

Texto da Comissão Alteração

78. O acréscimo de capital disponibilizado 
ao Banco Europeu de Investimento (BEI) 
no âmbito do Pacto para o Crescimento e o
Emprego, de 2012, constitui uma fonte de 
investimento adicional.

78. O acréscimo de capital disponibilizado 
ao Banco Europeu de Investimento (BEI) 
no âmbito do Pacto para o Crescimento e o 
Emprego, de 2012, constitui uma fonte de 
investimento adicional, que deve ser 
utilizada em conformidade com os 
objetivos da UE em matéria de ambiente e 
de clima.

Or. en

Alteração 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 80

Texto da Comissão Alteração

80. Acresce que foi difícil rastrear as 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade e o clima. Para avaliar os 
progressos na consecução destes objetivos, 
deve ser instituído um sistema de rastreio e 
relatório baseado na metodologia da OCDE 
(«marcadores do Rio»), um aspeto 
importante em termos do esforço geral da 
UE no âmbito dos acordos multilaterais 
sobre alterações climáticas e 

80. Acresce que foi difícil rastrear as 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade e o clima. Para avaliar os 
progressos na consecução destes objetivos, 
deve ser instituído um sistema de rastreio e 
relatório baseado principalmente na 
metodologia da OCDE, um aspeto 
importante em termos do esforço geral da 
UE no âmbito dos acordos multilaterais 
sobre alterações climáticas e 
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biodiversidade. Neste contexto, a UE 
contribuirá para o processo 
intergovernamental lançado na Cimeira 
Rio+20 com o objetivo de avaliar as 
necessidades de financiamento e propor 
opções para uma estratégia eficaz de 
financiamento do desenvolvimento 
sustentável.

biodiversidade. Neste contexto, a UE 
contribuirá para o processo 
intergovernamental lançado na Cimeira 
Rio+20 com o objetivo de avaliar as 
necessidades de financiamento e propor 
opções para uma estratégia eficaz de 
financiamento do desenvolvimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 82 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

82. Com vista a garantir investimentos para 
a política relativa ao ambiente e ao clima e 
determinar corretamente os preços, o 
programa deve assegurar que, até 2020:

82. Com vista a garantir investimentos para 
a política relativa ao ambiente e ao clima, o 
programa deve assegurar que, até 2020:

Or. en

Alteração 437
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 82 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

82. Com vista a garantir investimentos para 
a política relativa ao ambiente e ao clima e 
determinar corretamente os preços, o 
programa deve assegurar que, até 2020:

82. Com vista a garantir investimentos para 
a política relativa ao ambiente e ao clima e
determinar corretamente os preços, o 
programa deverá assegurar que, até 2020:

Or. it
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Alteração 438
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pt

Alteração 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Que a Comissão e os Estados-
Membros adotem o mais rapidamente 
possível, até 2014, planos concretos 
baseados na definição presente no 
anexo I, n.º 82, alínea a), a fim de
suprimirem gradualmente todos os 
subsídios ambientalmente nocivos até 
2020, incluindo as subvenções que 
incentivem a utilização ineficiente dos 
recursos renováveis, e apresentem os 
progressos realizados nos programas 
nacionais de reforma; intensifiquem a 
utilização de instrumentos de mercado, 
como a transição de um mínimo de dez 
por cento da tributação do trabalho para a 
tributação ambiental, a tarifação e a 
cobrança, e expandam os mercados de 
bens e serviços ambientais, com a devida 
atenção a eventuais impactos sociais 
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adversos.

Or. en

Alteração 440
Jo Leinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Que a Comissão e os Estados-
Membros adotem o mais rapidamente 
possível, até 2014, planos concretos 
baseados na definição presente no 
anexo I, n.º 82, alínea a), a fim de
suprimirem gradualmente todos os 
subsídios ambientalmente nocivos até 
2020, e apresentem os progressos 
realizados nos programas nacionais de 
reforma; intensifiquem a utilização de 
instrumentos de mercado, como a 
transição da tributação do trabalho para a 
tributação ambiental, a tarifação e a 
cobrança, e expandam os mercados de 
bens e serviços ambientais, com a devida 
atenção a eventuais impactos sociais 
adversos.

Or. en

Alteração 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Suprimir gradualmente os subsídios 
ambientalmente nocivos, intensificar a 

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

utilização de instrumentos de mercado, 
como a tributação, a tarifação e a cobrança, 
e expandir os mercados de bens e serviços 
ambientais, com a devida atenção a 
eventuais impactos económicos e sociais 
adversos.

Or. en

Alteração 442
Margrete Auken

Proposta de decisão
Anexo – ponto 82 – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Suprimir gradualmente os fundos 
estruturais e de coesão, antes de 2020, de 
projetos ambientalmente nocivos, 
exigindo igualmente o reembolso total dos 
fundos estruturais e de coesão atribuídos 
a projetos que se revelem prejudiciais ao 
ambiente.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o objetivo de preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente 
na União, nenhuns fundos da UE devem apoiar financeiramente projetos que sejam 
contrários a esse objetivo. Se a avaliação de um determinado projeto financiado pela UE 
indicar uma degradação do ambiente, os fundos têm de ser devolvidos à União.

Alteração 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 82 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Que a Comissão defina subsídios 
ambientalmente nocivos como «o 
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resultado de uma ação governamental que 
confere uma vantagem aos consumidores 
ou aos produtores, a fim de complementar 
os seus rendimentos ou reduzir os seus 
custos, mas que, ao fazê-lo, constitui uma 
discriminação contra boas práticas 
ambientais».1

__________________
1 Adaptado da OCDE (1998 e 2005) em 
IEEP e al. 2007, ver
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Alteração 444
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo – ponto 82 – parágrafo 2 - alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoiar com mais ajudas nacionais e 
da UE os esforços para promover a 
eficiência energética também a nível 
doméstico (isolamento térmico, aquisição 
de eletrodomésticos com baixo consumo 
de energia, instalação de centrais de 
microprodução de energias renováveis, 
etc.).

Or. es

Alteração 445
João Ferreira

Proposta de decisão
Anexo – ponto 82 – parágrafo 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Integrar as questões relativas ao 
ambiente e ao clima no processo do 
Semestre Europeu, sempre que tal seja 
pertinente para as perspetivas de 
crescimento sustentável dos Estados-
Membros e adequado para as 
recomendações dirigidas especificamente 
a cada país.

Suprimido

Or. pt

Alteração 446
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 86 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

86. A fim de melhorar a integração e a 
coerência das políticas no domínio do 
ambiente, o programa assegurará que, até 
2020:

86. A fim de melhorar a integração e a 
coerência das políticas no domínio do 
ambiente, o programa deve assegurar que, 
até 2020:

Or. it

Alteração 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 86 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Aplicar integralmente a Diretiva 
relativa à avaliação ambiental estratégica1

e a Diretiva relativa à avaliação do 
impacto ambiental 2.
__________________
1 Diretiva 2001/42/CE
2 Diretiva 85/337/CE
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Or. en

Alteração 448
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo – ponto 87

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 449
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo – ponto 88

Texto da Comissão Alteração

88. Na sua maioria, as cidades enfrentam 
um conjunto nuclear comum de problemas 
ambientais, como a má qualidade do ar, 
níveis elevados de ruído, emissões de gases 
com efeito de estufa, escassez de água, 

88. Na sua maioria, as cidades enfrentam 
um conjunto nuclear comum de problemas 
ambientais, como a má qualidade do ar, 
níveis de ruído excessivos que colocam em 
risco a saúde da população, emissões de 
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inundações e intempéries, sítios 
contaminados, espaços industriais 
abandonados e resíduos. Ao mesmo tempo, 
as cidades da UE são padrões de referência 
da sustentabilidade urbana e, 
frequentemente, pioneiras de soluções 
inovadoras para os problemas ambientais. 
São em número crescente as cidades 
europeias que colocam a sustentabilidade 
ambiental no centro das suas estratégias de 
desenvolvimento urbano.

gases com efeito de estufa, escassez de 
água, inundações e intempéries, sítios 
contaminados, espaços industriais 
abandonados e resíduos. Ao mesmo tempo, 
as cidades da UE são padrões de referência 
da sustentabilidade urbana e, 
frequentemente, pioneiras de soluções 
inovadoras para os problemas ambientais. 
São em número crescente as cidades 
europeias que colocam a sustentabilidade 
ambiental no centro das suas estratégias de 
desenvolvimento urbano.

Or. es

Alteração 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 88-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

88-A. A longo prazo, a UE precisa de 
criar uma estratégia global relativa à 
forma como uma economia verde e 
inclusiva pode contribuir para melhores 
ambientes urbanos, centrando-se na 
interligação do planeamento urbano com 
os objetivos relacionados com a eficiência 
de recursos, uma economia 
hipocarbónica, a adaptação às alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 
terrenos urbanos, a gestão dos resíduos, a 
resiliência dos ecossistemas, a gestão dos 
recursos hídricos, a saúde humana, a 
participação pública na tomada de 
decisões e a educação e sensibilização 
para os problemas do ambiente.

Or. en
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Alteração 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

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

Texto da Comissão Alteração

89-A. A política de segurança alimentar 
da União deveria assentar numa 
agricultura sustentável e no comércio 
equitativo. As alterações climáticas 
exercem pressão sobre os recursos 
naturais, sobretudo devido à necessidade 
de produzir alimentos suficientes para 
uma população mundial em crescimento e 
com hábitos de consumo diferentes. As 
importações de proteínas provenientes de 
países terceiros nos quais o nível de 
proteção do ambiente é inadequado 
poderiam ser reduzidas através da 
promoção das culturas de proteaginosas 
na UE. Além disso, a UE está empenhada 
em reclamar medidas de proteção do 
ambiente adequadas e regulamentares, 
bilaterais e multilaterais.

Or. de

Alteração 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

89-A. As estratégias de planeamento 
urbano devem ter em conta as propostas 
dos inúmeros estudos realizados por 
peritos com vista ao desenvolvimento de 
uma metodologia abrangente que 
reconheça os problemas das zonas 
urbanas e apresente soluções para os 
mesmos. Estes problemas incluem, além 
das alterações climáticas, a energia, a 
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acessibilidade, a água, os resíduos e o 
ruído, os temas relacionados com a saúde, 
o bem-estar, a cultura, os recursos 
naturais e a paisagem construída, assim 
como a necessidade de encarar a cidade 
como um espaço económico e social, 
cujas atividades geram riqueza e 
bem-estar.

Or. es

Alteração 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

89-B. Qualquer avaliação da 
sustentabilidade urbana tem de ter em 
conta a apreciação dos monumentos pelo 
público, o património construído e a 
arquitetura existente, assim como a 
necessária reutilização das habitações 
degradadas, desocupadas ou 
abandonadas que existem na Europa, 
visto que a construção de novas 
habitações implica a diminuição dos 
espaços verdes, a extração de novos 
materiais e o consumo de energia.

Or. es

Alteração 454
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

91. A fim de reforçar a sustentabilidade das 91. A fim de reforçar a sustentabilidade das 
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cidades da UE, o programa deve assegurar 
que, até 2020:

cidades da UE, o programa deverá 
assegurar que, até 2020:

Or. it

Alteração 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 –parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Na sua maioria, as cidades da UE 
estejam a aplicar políticas de planeamento 
e projeto urbano sustentável.

(a) Na sua maioria, as cidades da UE 
estejam a aplicar políticas de planeamento 
e projeto urbano sustentável, em 
conformidade com uma estratégia global 
a longo prazo relativa a cidades 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 456
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 –parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Na sua maioria, as cidades da UE 
estejam a aplicar políticas de planeamento 
e projeto urbano sustentável.

(a) Na sua maioria, as cidades da UE 
estejam a aplicar políticas de planeamento 
e projeto urbano sustentável, incluindo um 
abastecimento alimentar sustentável.

Or. en

Alteração 457
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 – parágrafo 1 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Existam critérios mínimos 
homologados para a medição da poluição, 
em especial a sonora e a atmosférica, 
incluindo orientações sobre a correta 
localização dos aparelhos de medição, a 
fim de evitar medições erradas ou 
eventuais fraudes na apresentação dos 
dados provenientes de medições em locais 
inadequados.

Or. es

Alteração 458
Marit Paulsen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 –parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Definir e aprovar uma série de critérios 
para avaliar o desempenho ambiental das 
cidades, tendo em conta os impactos 
económicos e sociais.

(a) Definir e aprovar uma série de critérios 
para avaliar o desempenho ambiental das 
cidades, tendo em conta os impactos 
económicos e sociais e a interdependência 
com as zonas rurais envolventes.

Or. en

Alteração 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 – parágrafo 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Definir e aprovar uma série de critérios 
para avaliar o desempenho ambiental das 

(a) Definir e aprovar uma série de critérios 
para avaliar o desempenho ambiental das 
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cidades, tendo em conta os impactos 
económicos e sociais.

cidades, tendo em conta os impactos 
económicos e sociais, assim como o valor 
da sua paisagem arquitetónica e natural.

Or. es

Alteração 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 –parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir que as cidades tenham 
informação e acesso ao financiamento de 
medidas destinadas a melhorar a 
sustentabilidade urbana.

(b) Garantir que os habitantes e as
autoridades públicas locais das cidades 
tenham informação e acesso ao 
financiamento de medidas destinadas a 
melhorar a sustentabilidade urbana.

Or. en

Alteração 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoiar a mobilidade saudável e 
sustentável nas cidades, reduzindo as 
emissões poluentes e sonoras; desenvolver 
e modernizar as redes de transportes 
urbanos coletivos; integrar a 
eletromobilidade nos sistemas de 
transporte locais e elaborar planos para a 
utilização de veículos elétricos nas cidades 
da UE; criar infraestruturas seguras para 
peões e ciclistas, a fim de garantir a 
duplicação do número de utilizadores de 
modos de transporte ativos como andar a 
pé e de bicicleta.
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Or. en

Justificação

O Parlamento instou a que se realizassem esforços no sentido de duplicar a utilização de 
modos de transporte ativos, como andar de bicicleta, na sua resolução sobre o Roteiro do 
espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e 
económico em recursos (2011/2096(INI)), de dezembro de 2011.

Alteração 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Progredir no desenvolvimento de 
uma estratégia global relativa à forma 
como uma economia verde e inclusiva 
pode contribuir para melhores ambientes 
urbanos.

Or. en

Alteração 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 – parágrafo 2 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Assegurar que as cidades têm 
espaços abertos que permitam a 
mobilidade dos peões, espaços sociais e a 
relação com a natureza.

Or. es

Alteração 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 91 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Partilhar as melhores práticas entre 
cidades a nível internacional e da UE, 
relativamente a desenvolvimentos 
inovadores e vida urbana sustentável.

Or. en

Alteração 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 92

Texto da Comissão Alteração

92. A sustentabilidade ambiental é 
fundamental para reduzir a pobreza e 
garantir qualidade de vida e crescimento 
económico. Na Cimeira Rio+20, os 
ditigentes mundiais renovaram o seu 
empenho no desenvolvimento sustentável e 
reconheceram a economia verde inclusiva 
como um instrumento importante para 
alcançar um desenvolvimento sustentável, 
assim como o papel incontornável de um 
ambiente são para garantir a segurança 
alimentar e reduzir a pobreza. À luz do 
crescimento demográfico num mundo cada 
vez mais urbanizado, estes problemas 
incluirão a necessidade de medidas 
incidentes nas questões da água, dos
oceanos, da sustentabilidade da terra e dos 
ecossistemas, da utilização eficiente dos 
recursos (com destaque para os resíduos), 
da energia sustentável e das alterações 
climáticas, inclusive mediante a supressão 
gradual dos subsídios aos combustíveis 
fósseis. Terão de ser resolvidos mediante 
abordagens por medida a nível local, 
nacional ou da União, bem como um 

92. Garantir a sustentabilidade é um dos 
desafios mais prementes que o mundo 
enfrenta atualmente e é fundamental para 
acabar com a pobreza e assegurar 
prosperidade e bem-estar para todos. Na 
Cimeira Rio+20, os dirigentes mundiais 
renovaram o seu empenho no 
desenvolvimento sustentável e na garantia 
da promoção de um futuro sustentável a 
nível económico, social e ambiental para 
o planeta, para as gerações do presente e 
do futuro. Reconheceram ainda que a 
economia verde inclusiva constitui um 
instrumento importante para alcançar um 
desenvolvimento sustentável, assim como 
o papel incontornável de um ambiente são 
para garantir a segurança alimentar e 
reduzir a pobreza. À luz do crescimento 
demográfico num mundo cada vez mais 
urbanizado, estes problemas incluirão a 
necessidade de medidas internacionais 
incidentes sobre uma série de áreas como 
a água, os oceanos, a sustentabilidade da 
terra e dos ecossistemas, a utilização 
eficiente dos recursos (com destaque para 
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empenho sério nos esforços internacionais 
para delinear as soluções que garantam um 
desenvolvimento sustentável à escala 
mundial.

os resíduos), a energia sustentável e as
alterações climáticas, inclusive mediante a 
supressão gradual de subvenções nocivas 
para o ambiente, nomeadamente dos 
subsídios aos combustíveis fósseis. Além 
de pôr em prática estes compromissos a 
nível local, nacional e da UE, a UE deverá
empenhar-se, de forma proativa, nos 
esforços internacionais para delinear as 
soluções que garantam um 
desenvolvimento sustentável à escala 
mundial.

Or. en

Alteração 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 92

Texto da Comissão Alteração

92. A sustentabilidade ambiental é 
fundamental para reduzir a pobreza e 
garantir qualidade de vida e crescimento 
económico. Na Cimeira Rio+20, os 
ditigentes mundiais renovaram o seu 
empenho no desenvolvimento sustentável e 
reconheceram a economia verde inclusiva 
como um instrumento importante para 
alcançar um desenvolvimento sustentável, 
assim como o papel incontornável de um 
ambiente são para garantir a segurança 
alimentar e reduzir a pobreza. À luz do 
crescimento demográfico num mundo cada 
vez mais urbanizado, estes problemas 
incluirão a necessidade de medidas 
incidentes nas questões da água, dos 
oceanos, da sustentabilidade da terra e dos 
ecossistemas, da utilização eficiente dos 
recursos (com destaque para os resíduos), 
da energia sustentável e das alterações 
climáticas, inclusive mediante a supressão 
gradual dos subsídios aos combustíveis 
fósseis. Terão de ser resolvidos mediante 

92. A sustentabilidade ambiental é 
fundamental para reduzir a pobreza e 
garantir qualidade de vida e crescimento 
económico. Na Cimeira Rio+20, os 
dirigentes mundiais renovaram o seu 
empenho no desenvolvimento sustentável e 
reconheceram a economia verde inclusiva 
como um instrumento importante para 
alcançar um desenvolvimento sustentável, 
assim como o papel incontornável de um 
ambiente são para garantir a segurança 
alimentar e reduzir a pobreza. À luz do 
crescimento demográfico num mundo cada 
vez mais urbanizado, estes problemas 
incluirão a necessidade de medidas 
incidentes nas questões da água, dos 
oceanos, da sustentabilidade da terra e dos 
ecossistemas, da utilização eficiente dos 
recursos (com destaque para os resíduos), 
da energia sustentável e das alterações 
climáticas, inclusive mediante a 
identificação e a supressão gradual dos 
subsídios nocivos para o ambiente. Terão 
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abordagens por medida a nível local, 
nacional ou da União, bem como um 
empenho sério nos esforços internacionais 
para delinear as soluções que garantam um 
desenvolvimento sustentável à escala 
mundial.

de ser resolvidos mediante abordagens por 
medida a nível local, nacional ou da União, 
bem como um empenho sério nos esforços 
internacionais para delinear as soluções 
que garantam um desenvolvimento 
sustentável à escala mundial.

Or. en

Alteração 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 93

Texto da Comissão Alteração

93. As conclusões da Cimeira Rio+20 
terão de ser incorporadas nas prioridades 
de política interna e externa da União e dos 
seus Estados-Membros. A União deve 
igualmente apoiar a criação de um fórum 
político de alto nível que substitua 
gradualmente a Comissão do 
Desenvolvimento Sustentável e monitorize
a aplicação das conclusões da Cimeira.

93. As conclusões da Cimeira Rio+20 têm
de ser incorporadas nas prioridades de 
política interna e externa da União e dos 
seus Estados-Membros. A União deve 
igualmente apoiar os trabalhos do fórum 
político de alto nível que substituirá a 
Comissão do Desenvolvimento Sustentável 
e monitorizará a aplicação das conclusões 
da Cimeira.

Or. en

Alteração 468
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 94

Texto da Comissão Alteração

94. Muitos dos objetivos prioritários 
estabelecidos no presente programa só 
podem ser cabalmente concretizados no 
âmbito de uma abordagem mundial e em 
cooperação com os países parceiros. É por 
essa razão que a União e os seus Estados-

94. Muitos dos objetivos prioritários 
estabelecidos no presente programa só 
podem ser cabalmente concretizados no 
âmbito de uma abordagem mundial e em 
cooperação com os países parceiros. É por 
essa razão que a União e os seus Estados-
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Membros devem participar com vigor, 
precisão, unidade e coerência nos 
processos internacionais, regionais e 
bilaterais pertinentes. Devem continuar a 
promover um quadro eficaz e baseado em 
regras para a política relativa ao ambiente 
mundial, complementado por uma 
abordagem estratégica mais eficaz, na qual 
o diálogo e a cooperação política a nível 
bilateral e regional são talhados 
especificamente para os parceiros 
estratégicos da União, os países candidatos 
à adesão e vizinhos e os países em 
desenvolvimento, respetivamente, com o 
respaldo de um financiamento adequado.

Membros devem participar com vigor, 
precisão, unidade e coerência nos 
processos internacionais, regionais e 
bilaterais pertinentes, tais como acordos de 
comércio bilaterais. Devem continuar a 
promover um quadro eficaz e baseado em 
regras para a política relativa ao ambiente 
mundial, complementado por uma 
abordagem estratégica mais eficaz, na qual 
o diálogo e a cooperação política a nível 
bilateral e regional são talhados 
especificamente para os parceiros 
estratégicos da União, os países candidatos 
à adesão e vizinhos e os países em 
desenvolvimento, respetivamente, com o 
respaldo de um financiamento adequado.

Or. en

Alteração 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 94

Texto da Comissão Alteração

94. Muitos dos objetivos prioritários 
estabelecidos no presente programa só 
podem ser cabalmente concretizados no 
âmbito de uma abordagem mundial e em 
cooperação com os países parceiros. É por 
essa razão que a União e os seus Estados-
Membros devem participar com vigor, 
precisão, unidade e coerência nos 
processos internacionais, regionais e 
bilaterais pertinentes. Devem continuar a 
promover um quadro eficaz e baseado em 
regras para a política relativa ao ambiente 
mundial, complementado por uma 
abordagem estratégica mais eficaz, na qual 
o diálogo e a cooperação política a nível 
bilateral e regional são talhados 
especificamente para os parceiros 
estratégicos da União, os países candidatos 
à adesão e vizinhos e os países em 

94. Muitos dos objetivos prioritários 
estabelecidos no presente programa só 
podem ser cabalmente concretizados no 
âmbito de uma abordagem mundial e em 
cooperação com os países parceiros. É por 
essa razão que a União e os seus Estados-
Membros devem participar com vigor, 
precisão, unidade e coerência nos 
processos internacionais, regionais e 
bilaterais pertinentes. Devem continuar a 
promover um quadro eficaz e baseado em 
regras para a política relativa ao ambiente 
mundial, complementado por uma 
abordagem estratégica mais eficaz, na qual 
o diálogo e a cooperação política a nível
bilateral e regional são talhados 
especificamente para os parceiros 
estratégicos da União, os países candidatos 
à adesão e vizinhos e os países em 
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desenvolvimento, respetivamente, com o 
respaldo de um financiamento adequado.

desenvolvimento, respetivamente, com o 
respaldo de um financiamento adequado. 
Deve ser dada especial importância ao 
Mar Negro.

Or. en

Alteração 470
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 95

Texto da Comissão Alteração

95. O período abrangido pelo presente 
programa corresponde a fases 
fundamentais da política internacional 
relativa ao clima, à biodiversidade e aos 
produtos químicos. Para nos mantermos 
abaixo do teto de 2 °C de aumento da 
temperatura geral do planeta, é necessário 
que, até 2050, as emissões de gases com 
efeito de estufa à escala mundial sejam 
reduzidas em pelo menos 50 % dos seus 
níveis de 1990. Todavia, as Partes na 
CQNUAC apenas garantiram metade das 
reduções requeridas até 2020. Sem uma 
ação mais resoluta a nível mundial, é 
improvável que se consigam atenuar as 
alterações climáticas. Mesmo na melhor 
das hipóteses, os países enfrentarão cada 
vez mais os impactos inevitáveis das 
alterações climáticas, devido às emissões 
históricas de gases com efeito de estufa, e 
terão de preparar estratégias de adaptação 
ao clima. No contexto da Plataforma de 
Durban para uma Ação Reforçada, deve ser 
aprovado até 2015 e executado a partir de 
2020 um acordo abrangente e robusto, 
aplicável a todos. A UE continuará a 
participar ativamente neste processo, 
inclusive nos debates sobre a anulação da 
discrepância entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento no que toca a 
compromissos de redução das emissões e 

95. O período abrangido pelo presente 
programa corresponde a fases 
fundamentais da política internacional 
relativa ao clima, à biodiversidade e aos 
produtos químicos. Segundo o IPCC, para 
nos mantermos abaixo do teto de 2 °C de 
aumento da temperatura geral do planeta, é 
necessário que, até 2050, as emissões de 
gases com efeito de estufa à escala mundial 
sejam reduzidas em pelo menos 50 % dos 
seus níveis de 1990. Todavia, as Partes na 
CQNUAC apenas garantiram metade das 
reduções requeridas até 2020. Sem uma 
ação mais resoluta a nível mundial, é 
improvável que se consigam mitigar as 
alterações climáticas. Mesmo na melhor 
das hipóteses, os países enfrentarão cada 
vez mais os impactos inevitáveis das 
alterações climáticas e terão de preparar 
estratégias de adaptação ao clima. No 
contexto da Plataforma de Durban para 
uma Ação Reforçada, deve ser aprovado 
até 2015 e executado a partir de 2020 um 
acordo abrangente e robusto, aplicável a 
todos. A UE continuará a participar 
ativamente neste processo, inclusive nos 
debates sobre a anulação da discrepância 
entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento no que toca a 
compromissos de redução das emissões e 
sobre as medidas necessárias para manter 
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sobre as medidas necessárias para manter 
um nível de emissões compatível com o 
objetivo dos 2 °C. O seguimento da 
Cimeira Rio+20 deve também ajudar a 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, desse modo apoiando a luta contra 
as alterações climáticas. Paralelamente, a 
UE deve prosseguir e intensificar as 
parcerias relativas às alterações climáticas 
com parceiros estratégicos e tomar mais 
medidas para integrar as questões relativas 
ao ambiente e ao clima na sua política de 
desenvolvimento.

um nível de emissões compatível com o 
objetivo dos 2 °C. O seguimento da 
Cimeira Rio+20 deve também ajudar a 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, desse modo apoiando a adaptação 
às alterações climáticas. Paralelamente, a 
UE deve prosseguir e intensificar as 
parcerias relativas às alterações climáticas 
com parceiros estratégicos e tomar mais 
medidas para integrar as questões relativas 
ao ambiente e ao clima na sua política
externa, com base na reciprocidade e na 
condicionalidade.

Or. it

Alteração 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 95

Texto da Comissão Alteração

95. O período abrangido pelo presente 
programa corresponde a fases 
fundamentais da política internacional 
relativa ao clima, à biodiversidade e aos 
produtos químicos. Para nos mantermos 
abaixo do teto de 2 ºC de aumento da 
temperatura geral do planeta, é necessário 
que, até 2050, as emissões de gases com 
efeito de estufa à escala mundial sejam 
reduzidas em pelo menos 50 % dos seus 
níveis de 1990. Todavia, as Partes na 
CQNUAC apenas garantiram metade das 
reduções requeridas até 2020. Sem uma 
ação mais resoluta a nível mundial, é 
improvável que se consigam atenuar as 
alterações climáticas. Mesmo na melhor 
das hipóteses, os países enfrentarão cada 
vez mais os impactos inevitáveis das 
alterações climáticas, devido às emissões 
históricas de gases com efeito de estufa, e 
terão de preparar estratégias de adaptação 
ao clima. No contexto da Plataforma de 

95. O período abrangido pelo presente 
programa corresponde a fases 
fundamentais da política internacional 
relativa ao clima, à biodiversidade e aos 
produtos químicos. Para nos mantermos 
abaixo do teto de 2 ºC de aumento da 
temperatura geral do planeta, é necessário 
que, até 2050, as emissões de gases com 
efeito de estufa à escala mundial sejam 
reduzidas em pelo menos 50 % dos seus 
níveis de 1990. Todavia, as Partes na 
CQNUAC apenas garantiram metade das 
reduções requeridas até 2020. Sem uma 
ação mais resoluta a nível mundial, é 
improvável que se consigam atenuar as 
alterações climáticas. Mesmo na melhor 
das hipóteses, os países enfrentarão cada 
vez mais os impactos inevitáveis das 
alterações climáticas, devido às emissões 
históricas de gases com efeito de estufa, e 
terão de preparar estratégias de adaptação 
ao clima. No contexto da Plataforma de 
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Durban para uma Ação Reforçada, deve ser 
aprovado até 2015 e executado a partir de 
2020 um acordo abrangente e robusto, 
aplicável a todos. A UE continuará a 
participar ativamente neste processo, 
inclusive nos debates sobre a anulação da 
discrepância entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento no que toca a 
compromissos de redução das emissões e 
sobre as medidas necessárias para manter 
um nível de emissões compatível com o 
objetivo dos 2 ºC. O seguimento da 
Cimeira Rio+20 deve também ajudar a 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, desse modo apoiando a luta contra 
as alterações climáticas. Paralelamente, a 
UE deve prosseguir e intensificar as 
parcerias relativas às alterações climáticas 
com parceiros estratégicos e tomar mais 
medidas para integrar as questões relativas 
ao ambiente e ao clima na sua política de 
desenvolvimento.

Durban para uma Ação Reforçada, deve ser 
aprovado até 2015 e executado a partir de 
2020 um acordo abrangente e robusto, 
aplicável a todos. A UE continuará a 
participar ativamente neste processo, 
inclusive nos debates sobre a anulação da 
discrepância entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento no que toca a 
compromissos de redução das emissões e 
sobre as medidas necessárias para manter 
um nível de emissões compatível com o 
objetivo dos 2 ºC, tendo ao mesmo tempo 
em conta provas científicas da 
necessidade de um objetivo de 1,5 ºC, a 
fim de reduzir impactos graves nos países 
mais vulneráveis. O seguimento da 
Cimeira Rio+20 deve também ajudar a 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, desse modo apoiando a luta contra 
as alterações climáticas. Paralelamente, a 
UE deve prosseguir e intensificar as 
parcerias relativas às alterações climáticas 
com parceiros estratégicos, cumprindo os 
compromissos assumidos em termos de 
reforço de capacidades, financiamento do 
combate às alterações climáticas e apoio 
tecnológico, e tomar mais medidas para 
integrar as questões relativas ao ambiente e 
ao clima na sua política de 
desenvolvimento. A UE deve igualmente 
definir as suas fontes e a parte que lhe 
compete de contribuição para o Fundo 
Verde para o Clima, no contexto do 
compromisso assumido no âmbito da 
CQNUAC.

Or. en

Alteração 472
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo – ponto 95
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Texto da Comissão Alteração

95. O período abrangido pelo presente 
programa corresponde a fases 
fundamentais da política internacional 
relativa ao clima, à biodiversidade e aos 
produtos químicos. Para nos mantermos 
abaixo do teto de 2 °C de aumento da 
temperatura geral do planeta, é necessário 
que, até 2050, as emissões de gases com 
efeito de estufa à escala mundial sejam 
reduzidas em pelo menos 50 % dos seus 
níveis de 1990. Todavia, as Partes na 
CQNUAC apenas garantiram metade das 
reduções requeridas até 2020. Sem uma 
ação mais resoluta a nível mundial, é 
improvável que se consigam atenuar as 
alterações climáticas. Mesmo na melhor 
das hipóteses, os países enfrentarão cada 
vez mais os impactos inevitáveis das 
alterações climáticas, devido às emissões 
históricas de gases com efeito de estufa, e 
terão de preparar estratégias de adaptação 
ao clima. No contexto da Plataforma de 
Durban para uma Ação Reforçada, deve ser 
aprovado até 2015 e executado a partir de 
2020 um acordo abrangente e robusto, 
aplicável a todos. A UE continuará a 
participar ativamente neste processo, 
inclusive nos debates sobre a anulação da 
discrepância entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento no que toca a 
compromissos de redução das emissões e 
sobre as medidas necessárias para manter 
um nível de emissões compatível com o 
objetivo dos 2 ºC. O seguimento da 
Cimeira Rio+20 deve também ajudar a 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, desse modo apoiando a luta contra 
as alterações climáticas. Paralelamente, a 
UE deve prosseguir e intensificar as 
parcerias relativas às alterações climáticas 
com parceiros estratégicos e tomar mais 
medidas para integrar as questões relativas 
ao ambiente e ao clima na sua política de 
desenvolvimento.

95. O período abrangido pelo presente 
programa corresponde a fases 
fundamentais da política internacional 
relativa ao clima, à biodiversidade e aos 
produtos químicos. Para nos mantermos 
abaixo do teto de 2 °C de aumento da 
temperatura geral do planeta, é necessário 
que, até 2050, as emissões de gases com 
efeito de estufa à escala mundial sejam 
reduzidas em pelo menos 50 % dos seus 
níveis de 1990. Todavia, as Partes na 
CQNUAC apenas garantiram metade das 
reduções requeridas até 2020. Sem uma 
ação mais resoluta a nível mundial, é 
improvável que se consigam atenuar as 
alterações climáticas. Mesmo na melhor 
das hipóteses, os países enfrentarão cada 
vez mais os impactos inevitáveis das 
alterações climáticas, devido às emissões 
históricas de gases com efeito de estufa, e 
terão de preparar estratégias de adaptação 
ao clima. No contexto da Plataforma de 
Durban para uma Ação Reforçada, deve ser 
aprovado até 2015 e executado a partir de 
2020 um acordo abrangente e robusto, 
aplicável a todos. A UE continuará a 
participar ativamente neste processo, 
inclusive nos debates sobre a anulação da 
discrepância entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento no que toca a 
compromissos de redução das emissões e 
sobre as medidas necessárias para manter 
um nível de emissões compatível com o 
objetivo dos 2 ºC. O seguimento da 
Cimeira Rio+20 deve também ajudar a 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, desse modo apoiando a luta contra 
as alterações climáticas. Paralelamente, a 
UE deve prosseguir e intensificar as 
parcerias relativas às alterações climáticas 
com parceiros estratégicos e tomar mais 
medidas para integrar as questões relativas 
ao ambiente e ao clima na sua política de 
desenvolvimento. A UE deve conduzir as 
negociações internacionais a fim de 
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promover a interação entre o regime de 
comércio de direitos de emissão da UE e 
outros sistemas semelhantes, com vista a 
criar, num futuro próximo, um mercado 
de carbono mundial entre os países 
membros da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), os Estados-Membros
e as principais economias emergentes.

Or. es

Alteração 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 96

Texto da Comissão Alteração

96. As metas mundiais relativas à 
biodiversidade, estabelecidas no âmbito da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
(CDB), têm de ser cumpridas em 2020, o 
mais tardar, como base para travar e, em 
última instância, inverter a perda de 
biodiversidade em todo o mundo. A UE 
contribuirá com a parte que lhe compete 
para estes esforços, inclusive mediante o 
cumprimento da meta de, até 2015, 
duplicar o financiamento aos países em 
desenvolvimento para fins relativos à 
biodiversidade e de, em 2020, lograr a 
manutenção deste nível. Há já uma meta 
mundial para 2020 no respeitante à gestão 
dos riscos suscitados pelos produtos 
químicos. A UE continuará a desempenhar 
um papel ativo e construtivo para ajudar 
estes processos a alcançarem os seus 
objetivos.

96. As metas mundiais relativas à 
biodiversidade, estabelecidas no âmbito da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
(CDB), têm de ser cumpridas em 2020, o 
mais tardar, como base para travar e, em 
última instância, inverter a perda de 
biodiversidade em todo o mundo. A UE 
contribuirá com a parte que lhe compete 
para estes esforços, inclusive mediante o 
cumprimento da meta de, até 2015, 
duplicar o financiamento aos países em 
desenvolvimento para fins relativos à 
biodiversidade e de, em 2020, lograr a 
manutenção deste nível. A UE continuará 
a apoiar a aplicação da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Combate à 
Desertificação (CNUCD), nomeadamente 
tomando medidas no sentido de lutar por 
um mundo neutro em termos de 
degradação da terra, conforme acordado 
na Cimeira Rio+20. Irá igualmente 
intensificar os esforços para atingir a 
meta mundial para 2020 no respeitante à 
boa gestão dos produtos químicos ao 
longo do seu ciclo de vida bem como dos
resíduos perigosos, conforme reiterado na 
Cimeira Rio+20, e para apoiar outras 
convenções relacionadas com esta 
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matéria. A UE continuará a desempenhar 
um papel ativo e construtivo para ajudar 
estes processos a alcançarem os seus 
objetivos.

Or. en

Alteração 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 96-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

96-A. A UE deve empenhar-se de forma 
ativa em negociações internacionais 
relativas a questões novas e emergentes, 
nomeadamente novas convenções,
acordos e avaliações, tais como a 
negociação de um acordo de aplicação no 
âmbito da CNUDM relativa a áreas não 
abrangidas pela jurisdição nacional e à 
«Avaliação Mundial dos Oceanos».

Or. en

Alteração 475
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo – ponto 97

Texto da Comissão Alteração

97. A UE exibe um bom historial no que 
respeita à participação em acordos 
multilaterais sobre ambiente, embora 
alguns Estados-Membros ainda não tenham 
ratificado acordos fundamentais. Esta 
situação compromete a credibilidade da 
União nas correspondentes negociações. 

97. A UE exibe um bom historial no que 
respeita à participação em acordos 
multilaterais sobre ambiente, embora 
alguns Estados-Membros ainda não tenham 
ratificado acordos fundamentais. Esta 
situação compromete a credibilidade da 
União nas correspondentes negociações. 
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Os Estados-Membros e a UE devem 
assegurar a ratificação tempestiva de todos 
os acordos multilaterais sobre ambiente de 
que sejam signatários.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a ratificação tempestiva de todos 
os acordos multilaterais sobre ambiente de 
que sejam signatários, garantindo ao
mesmo tempo que os Estados-Membros 
possam tomar diferentes tipos de medidas 
no combate às alterações climáticas.

Or. de

Alteração 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 97-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

97-A. A UE deve intensificar ainda mais a 
sua contribuição para iniciativas que 
facilitem a transição para uma economia 
verde inclusiva a nível internacional, tais 
como a promoção de condições favoráveis 
adequadas, a criação de instrumentos de 
mercado e de indicadores que 
transcendam o PIB, coerentes com as 
suas políticas internas.

Or. en

Alteração 477
Karin Kadenbach

Proposta de decisão
Anexo – ponto 98

Texto da Comissão Alteração

98. A UE deve também fazer valer a sua 
posição como um dos maiores mercados do 
mundo para promover políticas e 
abordagens que aliviem a pressão sobre a 
base mundial de recursos naturais, o que 
pode ser feito alterando os padrões de 
consumo e produção, bem como 

98. A UE deve também fazer valer a sua 
posição como um dos maiores mercados do 
mundo para promover políticas e 
abordagens que aliviem a pressão sobre a 
base mundial de recursos naturais, o que 
não pode ser alcançado isoladamente, 
mas iniciado alterando os padrões de 
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assegurando que as políticas relativas ao 
comércio e ao mercado interno apoiem a 
realização dos objetivos ambientais e 
climáticos e ofereçam incentivos aos outros 
países para melhorarem e executarem os 
seus próprios quadros regulamentares e 
normativos em matéria de ambiente. A UE 
continuará a promover o desenvolvimento 
sustentável por meio da negociação e da 
aplicação de disposições específicas nos 
seus acordos internacionais de comércio, 
devendo ponderar opções de política para 
reduzir os impactos do consumo da UE no 
ambiente de outros países. Um exemplo de 
tais opções de política são as parcerias 
bilaterais relativas a Aplicação da 
Legislação, Governação e Comércio no 
Setor Florestal (FLEGT), que estabelecem 
um quadro destinado a assegurar que 
apenas madeira de exploração legal entra 
no mercado da UE a partir de países 
parceiros.

consumo e produção, bem como 
assegurando que as políticas relativas ao 
comércio e ao mercado interno apoiem a 
realização dos objetivos ambientais e 
climáticos e ofereçam incentivos aos outros 
países para melhorarem e executarem os 
seus próprios quadros regulamentares e 
normativos em matéria de ambiente. A UE 
continuará a promover o desenvolvimento 
sustentável por meio da negociação e da 
aplicação de disposições específicas nos 
seus acordos internacionais de comércio, 
devendo ponderar opções de política para 
reduzir os impactos do consumo da UE no 
ambiente de outros países. As parcerias 
bilaterais relativas a Aplicação da 
Legislação, Governação e Comércio no 
Setor Florestal (FLEGT) são 
intensificadas e alargadas a outros 
produtos.

Or. en

Alteração 478
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 98

Texto da Comissão Alteração

98. A UE deve também fazer valer a sua 
posição como um dos maiores mercados do 
mundo para promover políticas e 
abordagens que aliviem a pressão sobre a 
base mundial de recursos naturais, o que 
pode ser feito alterando os padrões de 
consumo e produção, bem como 
assegurando que as políticas relativas ao 
comércio e ao mercado interno apoiem a 
realização dos objetivos ambientais e 
climáticos e ofereçam incentivos aos
outros países para melhorarem e 
executarem os seus próprios quadros 

98. A UE deve também fazer valer a sua 
posição como um dos maiores mercados do 
mundo para promover políticas e 
abordagens que aliviem a pressão sobre a 
base mundial de recursos naturais, o que 
pode ser feito alterando os padrões de 
consumo e produção, bem como 
assegurando que as políticas relativas ao 
comércio e ao mercado interno apoiem a 
realização dos objetivos ambientais e 
climáticos e, numa base de reciprocidade,
estabeleçam cláusulas para que os outros 
países melhorem e executem os seus 
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regulamentares e normativos em matéria de 
ambiente. A UE continuará a promover o 
desenvolvimento sustentável por meio da 
negociação e da aplicação de disposições 
específicas nos seus acordos internacionais 
de comércio, devendo ponderar opções de 
política para reduzir os impactos do 
consumo da UE no ambiente de outros 
países. Um exemplo de tais opções de 
política são as parcerias bilaterais relativas 
a Aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), que 
estabelecem um quadro destinado a 
assegurar que apenas madeira de 
exploração legal entra no mercado da UE a 
partir de países parceiros.

próprios quadros regulamentares e 
normativos em matéria de ambiente e de 
luta contra o dumping ambiental. A UE 
continuará a promover o desenvolvimento 
sustentável por meio da negociação e da 
aplicação de disposições específicas nos 
seus acordos internacionais de comércio, 
devendo ponderar opções de política para 
reduzir os impactos do consumo da UE no 
ambiente de outros países. Um exemplo de 
tais opções de política são as parcerias 
bilaterais relativas a Aplicação da 
Legislação, Governação e Comércio no 
Setor Florestal (FLEGT), que estabelecem 
um quadro destinado a assegurar que 
apenas madeira de exploração legal entra 
no mercado da UE a partir de países 
parceiros.

Or. it

Alteração 479
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 98

Texto da Comissão Alteração

98. A UE deve também fazer valer a sua 
posição como um dos maiores mercados do 
mundo para promover políticas e 
abordagens que aliviem a pressão sobre a 
base mundial de recursos naturais, o que 
pode ser feito alterando os padrões de 
consumo e produção, bem como 
assegurando que as políticas relativas ao 
comércio e ao mercado interno apoiem a 
realização dos objetivos ambientais e 
climáticos e ofereçam incentivos aos outros 
países para melhorarem e executarem os 
seus próprios quadros regulamentares e 
normativos em matéria de ambiente. A UE 
continuará a promover o desenvolvimento 
sustentável por meio da negociação e da 
aplicação de disposições específicas nos 

98. A UE deve também fazer valer a sua 
posição como um dos maiores mercados do 
mundo para promover políticas e 
abordagens que aliviem a pressão sobre a 
base mundial de recursos naturais, o que 
pode ser feito alterando os padrões de 
consumo e produção, bem como 
assegurando que as políticas relativas ao 
comércio e ao mercado interno apoiem a 
realização dos objetivos ambientais e 
climáticos e ofereçam incentivos aos outros 
países para melhorarem e executarem os 
seus próprios quadros regulamentares e 
normativos em matéria de ambiente. A UE 
continuará a promover o desenvolvimento 
sustentável por meio da negociação e da 
aplicação de disposições específicas nos 
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seus acordos internacionais de comércio, 
devendo ponderar opções de política para 
reduzir os impactos do consumo da UE no 
ambiente de outros países. Um exemplo de 
tais opções de política são as parcerias 
bilaterais relativas a Aplicação da 
Legislação, Governação e Comércio no 
Setor Florestal (FLEGT), que estabelecem 
um quadro destinado a assegurar que 
apenas madeira de exploração legal entra 
no mercado da UE a partir de países 
parceiros.

seus acordos internacionais e bilaterais de 
comércio, devendo ponderar opções de 
política para reduzir os impactos do 
consumo da UE no ambiente de outros 
países. A liberalização do comércio não 
deve ter impactos negativos no ambiente 
de países terceiros, nem violar normas ou 
políticas ambientais existentes criadas 
para a proteção dos habitats e da vida 
selvagem. Um exemplo de tais opções de 
política são as parcerias bilaterais relativas 
a Aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT), que 
estabelecem um quadro destinado a 
assegurar que apenas madeira de 
exploração legal entra no mercado da UE a 
partir de países parceiros.

Or. en

Alteração 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 98

Texto da Comissão Alteração

98. A UE deve também fazer valer a sua 
posição como um dos maiores mercados do 
mundo para promover políticas e 
abordagens que aliviem a pressão sobre a 
base mundial de recursos naturais, o que 
pode ser feito alterando os padrões de 
consumo e produção, bem como 
assegurando que as políticas relativas ao 
comércio e ao mercado interno apoiem a 
realização dos objetivos ambientais e 
climáticos e ofereçam incentivos aos outros 
países para melhorarem e executarem os 
seus próprios quadros regulamentares e 
normativos em matéria de ambiente. A UE 
continuará a promover o desenvolvimento 
sustentável por meio da negociação e da 
aplicação de disposições específicas nos 
seus acordos internacionais de comércio, 

98. A UE deve também fazer valer a sua 
posição como um dos maiores mercados do 
mundo para promover políticas e 
abordagens que aliviem a pressão sobre a 
base mundial de recursos naturais, o que 
pode ser feito alterando os padrões de 
consumo e produção, bem como 
assegurando que as políticas relativas ao 
comércio e ao mercado interno apoiem a 
realização dos objetivos ambientais e 
climáticos e ofereçam incentivos aos outros 
países para melhorarem e executarem os 
seus próprios quadros regulamentares e 
normativos em matéria de ambiente. A UE 
continuará a promover o desenvolvimento 
sustentável por meio da negociação e da 
aplicação de disposições específicas nos 
seus acordos internacionais de comércio, 
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devendo ponderar opções de política para 
reduzir os impactos do consumo da UE no 
ambiente de outros países. Um exemplo de 
tais opções de política são as parcerias 
bilaterais relativas a Aplicação da 
Legislação, Governação e Comércio no 
Setor Florestal (FLEGT), que estabelecem 
um quadro destinado a assegurar que 
apenas madeira de exploração legal entra 
no mercado da UE a partir de países 
parceiros.

devendo ponderar opções de política para 
reduzir os impactos do consumo da UE no 
ambiente de outros países. Um exemplo de 
tais opções de política são as parcerias 
bilaterais relativas a Aplicação da 
Legislação, Governação e Comércio no 
Setor Florestal (FLEGT), que estabelecem 
um quadro destinado a assegurar que 
apenas madeira de exploração legal entra 
no mercado da UE a partir de países 
parceiros. Serão igualmente exploradas 
outras opções políticas que visem reduzir 
os impactos do consumo da UE no 
ambiente a nível mundial.

Or. en

Alteração 481
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo – ponto 99

Texto da Comissão Alteração

99. A UE deve continuar a promover 
práticas empresariais ambientalmente 
responsáveis. As novas obrigações no 
âmbito da iniciativa da UE «Empresas 
Responsáveis», no sentido de que as 
empresas cotadas e as grandes empresas 
não cotadas do setor extrativo e da 
exploração florestal comuniquem os 
pagamentos que efetuam a governos, 
resultarão em maior transparência e 
responsabilidade quanto ao modo como os 
recursos naturais são explorados. Como 
líder no fornecimento de bens e serviços 
ambientais, a UE deve promover normas 
mundiais verdes, o comércio livre de bens 
e serviços ambientais, a intensificação da 
implantação de tecnologias respeitadoras 
do ambiente e do clima, a proteção dos 
investimento e dos direitos de propriedade 
intelectual e o intercâmbio internacional 

99. A UE deve continuar a promover 
práticas empresariais ambientalmente 
responsáveis. Como líder no fornecimento 
de bens e serviços ambientais, a UE deve 
promover normas mundiais verdes, o 
comércio livre de bens e serviços 
ambientais, a intensificação da implantação 
de tecnologias respeitadoras do ambiente e 
do clima, a proteção dos investimentos e 
dos direitos de propriedade intelectual e o 
intercâmbio internacional das melhores 
práticas.
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das melhores práticas.

Or. en

Justificação

As indústrias florestais utilizam recursos florestais renováveis de forma sustentável, já se 
encontrando sujeitas à obrigação de apresentar relatórios ao abrigo de outra legislação e 
através de sistemas voluntários de fiscalização por terceiros.

Alteração 482
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 99-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

99-A. Grandes quantidades de existências 
de pesticidas e outros produtos químicos 
obsoletos constituem uma ameaça nos 
Estados-Membros da UE, bem como nos 
países do IEVP e na Federação Russa. 
Esta ameaça foi parcialmente eliminada 
por programas de limpeza nacionais e a 
nível da UE, por exemplo nos Estados 
Bálticos e na Polónia, mas outras ainda 
subsistem. Nos países do IEVP e na 
Federação Russa, existem grandes 
quantidades que constituem uma 
potencial catástrofe ambiental para os 
cidadãos e para os consumidores de 
alimentos importados da UE. Tem de ser 
criada uma estratégia preventiva que vise 
evitar escândalos ligados a alimentos 
(como, por exemplo, o caso Nitrofen na 
Alemanha) e danos económicos, através 
de um programa de limpeza regional 
abrangente nos Estados-Membros da UE, 
bem como nos países do IEVP e na 
Federação Russa. 

Or. en
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Alteração 483
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

100. A fim de aumentar a eficácia da UE 
na confrontação dos problemas ambientais 
e climáticos à escala regional e mundial, o 
programa deve assegurar que, até 2020:

100. A fim de aumentar a eficácia da UE 
na confrontação dos problemas ambientais 
e climáticos à escala regional e mundial, o 
programa deverá assegurar que, até 2020:

Or. it

Alteração 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As conclusões da Cimeira Rio+20 
sejam plenamente integradas nas políticas 
externas da UE e a UE esteja a contribuir 
efetivamente para os esforços mundiais 
tendentes a pôr em prática os 
compromissos acordados, incluindo os 
abrangidos pelas convenções do Rio.

(a) As conclusões da Cimeira Rio+20 
sejam plenamente integradas nas políticas 
internas e externas da UE e a UE esteja a 
contribuir efetivamente para os esforços 
mundiais tendentes a pôr em prática os 
compromissos acordados, incluindo os 
abrangidos pelas convenções do Rio.

Or. en

Alteração 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A UE esteja a intensificar ainda 
mais as suas iniciativas para facilitar a 
transição mundial para uma economia 
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verde inclusiva no contexto de um 
desenvolvimento sustentável e da
erradicação da pobreza, bem como 
desempenhe um papel importante na 
orientação das ambições internacionais 
para alcançar este objetivo.

Or. en

Alteração 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Trabalhar no sentido da adoção de 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
que: a) incidam em domínios prioritários 
de uma economia verde inclusiva e em 
objetivos alargados de desenvolvimento 
sustentável, como energia, água, segurança 
alimentar, oceanos e consumo e produção 
sustentáveis, assim como questões 
transversais como equidade, inclusão 
social, trabalho decente, Estado de direito e 
boa governação; b) sejam universalmente 
aplicáveis, abrangendo os três domínios do 
desenvolvimento sustentável; c) sejam 
avaliados e acompanhados por meio de 
metas e indicadores; d) sejam coerentes e 
integrados no quadro de desenvolvimento 
pós-2015 e apoiem as ações relativas ao 
clima.

(a) Trabalhar no sentido da adoção de 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
que: a) incidam em domínios prioritários 
de uma economia verde inclusiva e em 
objetivos alargados de desenvolvimento 
sustentável, como energia, água, segurança 
alimentar, oceanos e consumo e produção 
sustentáveis, assim como questões 
transversais como equidade, inclusão 
social, trabalho decente, Estado de direito e 
boa governação; b) sejam universalmente 
aplicáveis, abrangendo os três domínios do 
desenvolvimento sustentável; c) sejam 
avaliados e acompanhados por meio de 
metas e indicadores, tendo em conta 
diferentes circunstâncias nacionais; 
d) sejam coerentes e integrados no quadro 
de desenvolvimento pós-2015; e) sejam 
coerentes com objetivos e metas existentes 
e futuros internacionalmente acordados, 
nomeadamente relacionados com a 
biodiversidade, as alterações climáticas, 
níveis mínimos de proteção social e 
outros;

Or. en
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Alteração 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Trabalhar no sentido da adoção de 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
que: a) incidam em domínios prioritários 
de uma economia verde inclusiva e em 
objetivos alargados de desenvolvimento 
sustentável, como energia, água, segurança 
alimentar, oceanos e consumo e produção 
sustentáveis, assim como questões 
transversais como equidade, inclusão 
social, trabalho decente, Estado de direito e 
boa governação; b) sejam universalmente 
aplicáveis, abrangendo os três domínios do 
desenvolvimento sustentável; c) sejam 
avaliados e acompanhados por meio de 
metas e indicadores; d) sejam coerentes e 
integrados no quadro de desenvolvimento 
pós-2015 e apoiem as ações relativas ao 
clima.

(a) Trabalhar no sentido da adoção de 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
que: a) incidam em domínios prioritários 
de uma economia verde inclusiva e em 
objetivos alargados de desenvolvimento 
sustentável, como energia, água, segurança 
alimentar, oceanos e consumo e produção 
sustentáveis, assim como questões 
transversais como equidade, inclusão 
social, trabalho decente, Estado de direito e 
boa governação; b) sejam universalmente 
aplicáveis, abrangendo os três domínios do 
desenvolvimento sustentável; c) sejam 
avaliados e acompanhados por meio de 
metas e indicadores; d) sejam coerentes e 
integrados no quadro de desenvolvimento 
pós-2015 e consistentes com outros 
compromissos internacionais, 
nomeadamente relacionados com as 
alterações climáticas e a biodiversidade.

Or. en

Alteração 488
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Trabalhar no sentido da adoção de 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
que: a) incidam em domínios prioritários 
de uma economia verde inclusiva e em 
objetivos alargados de desenvolvimento 
sustentável, como energia, água, segurança 
alimentar, oceanos e consumo e produção 

(a) Trabalhar no sentido da adoção de 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
que: a) incidam em domínios prioritários 
de uma economia verde inclusiva e em 
objetivos alargados de desenvolvimento 
sustentável, como energia, água, segurança 
alimentar, oceanos e consumo e produção 



AM\931429PT.doc 55/64 PE508.029v01-00

PT

sustentáveis, assim como questões 
transversais como equidade, inclusão 
social, trabalho decente, Estado de direito e 
boa governação; b) sejam universalmente 
aplicáveis, abrangendo os três domínios do 
desenvolvimento sustentável; c) sejam 
avaliados e acompanhados por meio de 
metas e indicadores; d) sejam coerentes e 
integrados no quadro de desenvolvimento 
pós-2015 e apoiem as ações relativas ao 
clima.

sustentáveis, incluindo o bem-estar dos 
animais, assim como questões transversais 
como equidade, inclusão social, trabalho 
decente, Estado de direito e boa 
governação; b) sejam universalmente 
aplicáveis, abrangendo os três domínios do 
desenvolvimento sustentável; c) sejam 
avaliados e acompanhados por meio de 
metas e indicadores; d) sejam coerentes e 
integrados no quadro de desenvolvimento 
pós-2015 e apoiem as ações relativas ao 
clima.

Or. en

Alteração 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Trabalhar no sentido de uma estrutura 
mais eficaz da ONU para o 
desenvolvimento sustentável, mediante o
reforço do PNUA, na linha das conclusões 
da Cimeira Rio+20, continuando 
simultaneamente a lutar pela elevação do 
estatuto do PNUA ao de agência da ONU e 
apoiando os esforços em curso para 
intensificar as sinergias entre acordos 
multilaterais sobre ambiente;

(b) Trabalhar no sentido de uma estrutura 
mais eficaz da ONU para o 
desenvolvimento sustentável, 
nomeadamente a sua dimensão 
ambiental, mediante: a) um maior reforço 
do Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA), na linha das 
conclusões da Cimeira Rio+20, com base 
na decisão do Conselho de Direção do 
PNUA de instituir uma Assembleia do 
Ambiente das Nações Unidas, continuando 
simultaneamente a lutar pela elevação do 
estatuto do PNUA ao de agência
especializada; b) um apoio aos esforços 
para intensificar as sinergias entre acordos 
multilaterais sobre ambiente, 
nomeadamente no âmbito dos produtos 
químicos e resíduos, bem como da
biodiversidade; e c) um contributo para 
garantir uma voz forte e de autoridade em 
defesa do ambiente nos trabalhos do 
Fórum Político de Alto Nível sobre 



PE508.029v01-00 56/64 AM\931429PT.doc

PT

Desenvolvimento Sustentável.

Or. en

Alteração 490
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Trabalhar no sentido de uma estrutura 
mais eficaz da ONU para o 
desenvolvimento sustentável, mediante o 
reforço do PNUA, na linha das conclusões 
da Cimeira Rio+20, continuando 
simultaneamente a lutar pela elevação do 
estatuto do PNUA ao de agência da ONU
e apoiando os esforços em curso para 
intensificar as sinergias entre acordos 
multilaterais sobre ambiente;

(b) Trabalhar no sentido de uma estrutura 
mais eficaz da ONU para o 
desenvolvimento sustentável, mediante o 
reforço do PNUA, na linha das conclusões 
da Cimeira Rio+20 e apoiando os esforços 
em curso para intensificar as sinergias 
entre acordos multilaterais sobre ambiente;

Or. it

Alteração 491
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar o impacto de várias fontes de 
financiamento, como a tributação e a 
mobilização de recursos nacionais, o 
investimento privado e fontes novas e 
inovadoras e criar opções para a utilização 
da ajuda ao desenvolvimento a fim de 
potenciar estas outras fontes de 
financiamento no âmbito da estratégia de 
financiamento do desenvolvimento 
sustentável estabelecida no Rio, assim 
como nas próprias políticas da UE, 

(c) Reforçar o impacto de várias fontes de 
financiamento, como a tributação e a 
libertação de recursos nacionais, o 
investimento privado e fontes novas e 
inovadoras e criar opções para a utilização 
da ajuda ao desenvolvimento a fim de 
potenciar estas outras fontes de 
financiamento no âmbito da estratégia de 
financiamento do desenvolvimento 
sustentável estabelecida no Rio, assim 
como nas próprias políticas da UE, 
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incluindo compromissos internacionais de 
financiamento relativo ao clima e à 
biodiversidade.

incluindo compromissos internacionais de 
financiamento relativo ao clima e à 
biodiversidade.

Or. it

Alteração 492
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Colaborar com os países parceiros de 
um modo mais estratégico. Para isso, 
haverá que direcionar a cooperação: 1) 
com os parceiros estratégicos, para a 
promoção das melhores práticas na política 
e na legislação nacionais relativas ao 
ambiente e para a convergência nas 
negociações multilaterais em matéria de 
ambiente; 2) com os países abrangidos pela 
Política Europeia de Vizinhança, para a 
aproximação gradual à política e à 
legislação fundamentais da UE em matéria 
de ambiente e clima e para o reforço da 
cooperação com vista a resolver os 
problemas ambientais e climáticos à escala 
regional; 3) com os países em 
desenvolvimento, para o apoio aos seus 
esforços de proteção do ambiente, de 
combate às alterações climáticas e de 
redução das catástrofes naturais e para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais relativos ao ambiente, como 
contributo para a redução da pobreza e para 
o desenvolvimento sustentável.

(d) Colaborar com os países parceiros de 
um modo mais estratégico. Para isso,
haverá que direcionar a cooperação: 1) 
com os parceiros estratégicos, para a 
promoção das melhores práticas na política 
e na legislação nacionais relativas ao 
ambiente e para a convergência nas 
negociações multilaterais em matéria de 
ambiente; 2) com os países abrangidos pela 
Política Europeia de Vizinhança, para a 
aproximação gradual à política e à 
legislação fundamentais da UE em matéria 
de ambiente e clima e para o reforço da 
cooperação com vista a resolver os 
problemas ambientais e climáticos à escala 
regional; 3) com os países em 
desenvolvimento, para o apoio aos seus 
esforços de proteção do ambiente, de 
adaptação às alterações climáticas e de 
redução das catástrofes naturais e para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais relativos ao ambiente, como 
contributo para a redução da pobreza e para 
o desenvolvimento sustentável.

Or. it

Alteração 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Colaborar com os países parceiros de 
um modo mais estratégico. Para isso, 
haverá que direcionar a cooperação: 1) 
com os parceiros estratégicos, para a 
promoção das melhores práticas na política 
e na legislação nacionais relativas ao 
ambiente e para a convergência nas 
negociações multilaterais em matéria de 
ambiente; 2) com os países abrangidos pela 
Política Europeia de Vizinhança, para a 
aproximação gradual à política e à 
legislação fundamentais da UE em matéria 
de ambiente e clima e para o reforço da 
cooperação com vista a resolver os 
problemas ambientais e climáticos à escala 
regional; 3) com os países em 
desenvolvimento, para o apoio aos seus 
esforços de proteção do ambiente, de 
combate às alterações climáticas e de 
redução das catástrofes naturais e para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais relativos ao ambiente, como 
contributo para a redução da pobreza e para 
o desenvolvimento sustentável.

(d) Colaborar com os países parceiros de 
um modo mais estratégico, incluindo uma 
comunicação atempada da posição e dos 
objetivos da UE antes das conferências 
internacionais. Para isso, haverá que 
direcionar a cooperação: 1) com os 
parceiros estratégicos, para a promoção das 
melhores práticas na política e na 
legislação nacionais relativas ao ambiente e 
para a convergência nas negociações 
multilaterais em matéria de ambiente; 2) 
com os países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança, para a 
aproximação gradual à política e à 
legislação fundamentais da UE em matéria 
de ambiente e clima e para o reforço da 
cooperação com vista a resolver os 
problemas ambientais e climáticos à escala 
regional; 3) com os países em 
desenvolvimento, para o apoio aos seus 
esforços de proteção do ambiente, de 
combate às alterações climáticas e de 
redução das catástrofes naturais e para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais relativos ao ambiente, como 
contributo para a redução da pobreza e para 
o desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 494
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Colaborar com os países parceiros de 
um modo mais estratégico. Para isso, 

(d) Colaborar com os países parceiros de 
um modo mais estratégico. Para isso, 
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haverá que direcionar a cooperação: com 
os parceiros estratégicos, para a promoção 
das melhores práticas na política e na 
legislação nacionais relativas ao ambiente e 
para a convergência nas negociações 
multilaterais em matéria de ambiente; com 
os países abrangidos pela Política Europeia 
de Vizinhança, para a aproximação gradual 
à política e à legislação fundamentais da 
UE em matéria de ambiente e clima e para 
o reforço da cooperação com vista a 
resolver os problemas ambientais e 
climáticos à escala regional; com os países 
em desenvolvimento, para o apoio aos seus 
esforços de proteção do ambiente, de 
combate às alterações climáticas e de 
redução das catástrofes naturais e para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais relativos ao ambiente, como 
contributo para a redução da pobreza e para 
o desenvolvimento sustentável.

haverá que direcionar a cooperação: 1) 
com os parceiros estratégicos, para a 
promoção das melhores práticas na política 
e na legislação nacionais relativas ao 
ambiente e para a convergência nas 
negociações multilaterais em matéria de 
ambiente; 2) com os países abrangidos pela 
Política Europeia de Vizinhança, para a 
aproximação gradual à política e à 
legislação fundamentais da UE em matéria 
de ambiente e clima e para o reforço da 
cooperação com vista a resolver os 
problemas ambientais e climáticos à escala 
regional; 3) com os países em 
desenvolvimento, para o apoio aos seus 
esforços de proteção do ambiente, de 
combate às alterações climáticas e de 
redução das catástrofes naturais e para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais relativos ao ambiente, como 
contributo para a redução da pobreza e para 
o desenvolvimento sustentável. Garantir o 
princípio da reciprocidade nas relações
comerciais, nomeadamente nos acordos 
de comércio bilaterais.

Or. fr

Alteração 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Participar em processos ambientais 
multilaterais, como a CQNUAC, a CDB e 
as convenções relativas aos produtos 
químicos, bem como noutros fóruns 
pertinentes, como a Organização da 
Aviação Civil Internacional e a 
Organização Marítima Internacional, de 
um modo mais consistente, ativo e eficaz, 
com vista a assegurar o cumprimento dos 
compromissos para 2020 a nível da UE e 

(e) Participar em processos ambientais 
multilaterais, como a CQNUAC, a CDB e 
as convenções relativas aos produtos 
químicos, bem como noutros fóruns 
pertinentes, como a Organização da 
Aviação Civil Internacional e a 
Organização Marítima Internacional, de 
um modo mais consistente, ativo e eficaz, 
com vista a assegurar o cumprimento dos 
compromissos para 2020 a nível da UE e 
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mundial, e chegar a acordo sobre a ação 
internacional a levar a efeito depois de 
2020.

mundial, e chegar a acordo sobre a ação 
internacional a levar a efeito depois de 
2020, bem como impulsionar esforços no 
sentido de aplicar todos os acordos 
multilaterais fundamentais em matéria de 
ambiente muito antes de 2020.

Or. en

Alteração 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Participar em processos ambientais 
multilaterais, como a CQNUAC, a CDB e 
as convenções relativas aos produtos 
químicos, bem como noutros fóruns 
pertinentes, como a Organização da 
Aviação Civil Internacional e a 
Organização Marítima Internacional, de 
um modo mais consistente, ativo e eficaz, 
com vista a assegurar o cumprimento dos 
compromissos para 2020 a nível da UE e 
mundial, e chegar a acordo sobre a ação 
internacional a levar a efeito depois de 
2020.

(e) Participar em processos ambientais 
multilaterais, como a CQNUAC, a CDB, a 
CITES, a Convenção Internacional para 
a Regulação da Atividade Baleeira e as 
convenções relativas aos produtos 
químicos, bem como noutros fóruns 
pertinentes, como a Organização da 
Aviação Civil Internacional e a 
Organização Marítima Internacional, de 
um modo mais consistente, ativo e eficaz, 
com vista a assegurar o cumprimento dos 
compromissos para 2020 a nível da UE e 
mundial, e chegar a acordo sobre a ação 
internacional a levar a efeito depois de 
2020.

Or. en

Alteração 497
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 - alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Ratificar todos os acordos multilaterais 
fundamentais sobre ambiente antes de 
2020.

(f) Ratificar todos os acordos multilaterais 
fundamentais sobre ambiente.

Or. it

Alteração 498
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Ratificar todos os acordos multilaterais 
fundamentais sobre ambiente antes de 
2020.

(f) Ratificar todos os acordos multilaterais 
fundamentais sobre ambiente antes de 
2020, na condição de não afetarem 
significativamente a competitividade da 
UE.

Or. fr

Alteração 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 –parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Avaliar o impacto ambiental, a nível 
mundial, do consumo de produtos 
alimentares e não alimentares na UE e 
possíveis respostas correspondentes.

(g) Avaliar o impacto ambiental, a nível 
mundial, do consumo de produtos 
alimentares e não alimentares na UE e 
possíveis respostas correspondentes, bem 
como tomar as medidas políticas 
necessárias para responder aos resultados
dessas avaliações.

Or. en

Alteração 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 – alínea g) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Apoiar a introdução e posterior 
desenvolvimento de regimes de comércio 
de licenças de emissão em todo o mundo e 
possibilitar a sua articulação 
inter-regional.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento e a articulação de sistemas regionais de regimes de comércio de licenças 
de emissão ajudarão a atenuar as alterações climáticas e a impulsionar a inovação 
ecológica, ao mesmo tempo que estabilizam o preço do carbono, tornam equitativas as 
condições concorrenciais a nível internacional e apoiam a cooperação mundial em matéria 
de alterações climáticas.

Alteração 501
Erik Bánki

Proposta de decisão
Anexo – ponto 101

Texto da Comissão Alteração

101. A Comissão assegurará que a 
aplicação do programa seja acompanhada, 
no contexto do processo de monitorização 
regular da Estratégia Europa 2020. Antes 
de 2020, far-se-á uma avaliação do 
programa, designadamente com base no 
relatório da AEA sobre o estado do 
ambiente.

101. Deve ser criado um método geral de 
acompanhamento a fim de monitorizar o 
progresso relativamente à concretização 
dos nove objetivos prioritários, incluindo 
metas intermédias e acompanhamento 
contínuo ao longo da execução do 
programa. Além disso, a Comissão 
assegurará que a aplicação do programa 
seja também acompanhada, no contexto do 
processo de monitorização regular da 
Estratégia Europa 2020. Antes de 2020, 
far-se-á uma avaliação do programa, 
designadamente com base no relatório da 
AEA sobre o estado do ambiente.
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Or. en

Alteração 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo – ponto 101

Texto da Comissão Alteração

101. A Comissão assegurará que a 
aplicação do programa seja acompanhada, 
no contexto do processo de monitorização 
regular da Estratégia Europa 2020. Antes 
de 2020, far-se-á uma avaliação do 
programa, designadamente com base no 
relatório da AEA sobre o estado do 
ambiente.

101. A Comissão assegurará que a 
aplicação do programa seja acompanhada, 
no contexto do processo de monitorização 
regular da Estratégia Europa 2020. Antes 
de 2020, far-se-á uma avaliação do 
programa, designadamente com base no 
relatório da AEA sobre o estado do 
ambiente. A Comissão apresentará um 
relatório bianual ao Parlamento sobre o 
progresso do programa de ação em 
matéria de ambiente.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a aplicação efetiva deste programa de ação em matéria de ambiente, devem 
ser apresentados ao Parlamento, de dois em dois anos, relatórios dos progressos.

Alteração 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo – ponto 102

Texto da Comissão Alteração

102. Entre os indicadores utilizados para 
acompanhar os progressos no cumprimento 
dos objetivos prioritários incluem-se os 
utilizados pela AEA para monitorizar o 
estado do ambiente e a aplicação das metas 
e da legislação existentes em matéria de 
ambiente e clima, como as metas para o 

102. Entre os indicadores utilizados para 
acompanhar os progressos no cumprimento 
dos objetivos prioritários incluem-se os 
utilizados pela AEA para monitorizar o 
estado do ambiente e a aplicação das metas 
e da legislação existentes em matéria de 
ambiente e clima, como as metas para o 
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clima e a energia, as metas para a 
biodiversidade e os marcos da eficiência na 
utilização dos recursos. Em coordenação 
com as partes interessadas no contexto do 
Roteiro para uma Europa Eficiente na 
utilização dos recursos, serão elaborados 
outros indicadores para medir o progresso 
geral no sentido de uma economia e uma 
sociedade europeias eficientes na utilização 
dos recursos e o seu contributo para a 
prosperidade e o bem-estar.

clima e a energia, as metas para a 
biodiversidade e os marcos propostos da 
eficiência na utilização dos recursos. Em 
coordenação com as partes interessadas no 
contexto do Roteiro para uma Europa 
Eficiente na utilização dos recursos, serão 
elaborados outros indicadores para medir o 
progresso geral no sentido de uma 
economia e uma sociedade europeias 
eficientes na utilização dos recursos e o seu 
contributo para a prosperidade e o bem-
estar.

Or. en


