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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Orçamentos a ter em conta no seu relatório que o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 
2014-2020 deve:

Programa de Ação para o Ambiente e o Clima (LIFE) 

1. Disponibilizar os meios necessários para a ação a favor do ambiente e do clima, melhor 
utilizar os instrumentos adequados, reforçar a eficiência energética, desenvolver uma 
economia eficiente em matéria de utilização de recursos e resiliente em matéria de clima, 
e reforçar a competitividade da União com mais e mais “verdes” postos de trabalho;

2. Assegurar investimentos no domínio do ambiente e do clima, combinando a integração de 
instrumentos noutras políticas com um instrumento específico (LIFE) e sugerindo um 
valor de referência de 20% dos fundos do QFP para a política no domínio do clima;

3. Atribuir fundos ao Fórum Mundial da Biodiversidade;

4. Inscrever no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional recursos para a eficiência 
energética, as energias renováveis, a inovação e o apoio às PME;

5. Prestar, a partir do Fundo de Coesão, apoio a projetos no domínio do ambiente, 
nomeadamente no que diz respeito ao ambiente urbano e à poluição do ar, recusando 
fatores de condicionalidade de caráter macroeconómica;

Programa de Saúde para o Crescimento

6. Considera que o setor dos cuidados de saúde (um dos maiores da UE, que conta para 10% 
do PIB e 10% do emprego da UE, e com uma percentagem superior à média de 
trabalhadores com ensino pós-secundário) é da maior importância numa Europa em crise; 
salienta a importância do Programa Saúde para o Crescimento 2014-2020 e sublinha que, 
em 2020, haverá na UE uma escassez de um milhão de trabalhadores no domínio da 
saúde, fazendo com que o programa preste incentivos ao mercado de trabalho;

Mecanismo de Proteção Civil da União

7. Salientar o crescente número e gravidade das catástrofes naturais e de origem humana, 
assim como o facto de as alterações climáticas poderem desencadear mais desastres  
extremos, e centrar o mecanismo de Proteção Civil da União sobre ações no interior da 
UE, atribuindo-lhe os recursos orçamentais adequados;

8. Atribuir 70% do orçamento a ações abrangidas pela categoria 3 e 30% a ações fora da 
categoria 4.


