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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão 
Especial sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia 
Sustentável Após 2013, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que uma economia sustentável futura é não só um objectivo moral, mas também 
uma necessidade económica; está convicto de que a UE deve conduzir esta transformação 
para manter a indústria europeia competitiva e assegurar um ambiente de vida limpo e 
saudável;

2. Sublinha a necessidade de reforçar a integração da legislação e dos objectivos da UE no 
domínio ambiental nas políticas sectoriais (incluindo a PAC, a política de coesão e a 
PCP); sugere, pois, a configuração das finanças da UE de modo a assegurar o 
cumprimento da legislação e dos objectivos políticos da UE no domínio ambiental; 
sublinha a importância dos programas futuros de investigação e inovação na realização 
dos objectivos da UE em matéria de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo;

3. Está preocupado com as implicações financeiras e políticas de subvenções prejudiciais 
para o ambiente; considera que o financiamento europeu não deve ter impactos negativos 
sobre o ambiente, as alterações climáticas, os ecossistemas e a biodiversidade no interior e 
exterior da UE;

4. Reitera a importância de alcançar os objectivos da UE para o clima e a biodiversidade e 
solicita à UE que assegure que estes objectivos sejam reflectidos em todas as outras 
políticas; convida a UE a comprometer-se a atribuir financiamento suficiente com carácter 
estrutural para alcançar estes objectivos e a aumentar mais a capacidade dos países em 
desenvolvimento para integrar medidas ambientais e de mitigação e adaptação às 
alterações climáticas em todos os sectores e planos de desenvolvimento económico;

5. Sublinha a necessidade de garantir uma dotação financeira a longo prazo no próximo 
quadro financeiro plurianual (QFP) para as prioridades no domínio da saúde pública e 
nomeadamente para uma eventual continuação estratégica do actual Programa de Saúde 
Pública da UE;

6. Solicita que o próximo QFP assegure o financiamento adequado da formação, 
investigação e da Agência para promover a abordagem integrada da UE relativamente à 
segurança alimentar e garantir assim a longo prazo um nível elevado de segurança 
alimentar e de saúde e bem-estar animal na UE.


