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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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»
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0710),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º, n.º 3, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE), nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0392/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de ….1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de …2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A Resolução do Parlamento 
Europeu, de 20 de abril de 2012, sobre a 

                                               
1 JO C ...
2 JO C ...
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revisão do sexto programa de ação em 
matéria de ambiente e a definição de 
prioridades para o sétimo programa de 
ação em matéria de ambiente, intitulado 
«Um melhor ambiente para uma vida 
melhor», identificou três prioridades nas 
quais o novo programa deve basear-se: 
aplicação e reforço, integração e 
dimensão internacional.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) O relatório da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA), intitulado «O Ambiente 
na Europa – Situação e Perspetivas 2010» 
(SOER 2010), assinalou que subsistem 
desafios importantes em matéria de 
ambiente que terão incidências 
significativas se não forem tomadas 
medidas para os enfrentar.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É essencial que os objetivos prioritários 
da União para 2020 sejam estabelecidos, 
numa perspetiva de longo prazo para 2050. 
O novo programa deve aproveitar 
iniciativas da Estratégia Europa 2020, 
como o pacote UE relativo ao clima e à 
energia, o roteiro de transição para uma 

(7) É essencial que os objetivos prioritários 
da União para 2020 sejam estabelecidos, 
numa perspetiva clara de longo prazo para 
2050, a fim de fornecer um quadro 
previsível que favorize os investimentos e 
o crescimento. O novo programa deve 
aproveitar iniciativas da Estratégia Europa 
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economia hipocarbónica em 2050, a 
Estratégia da UE relativa à Biodiversidade 
para 2020, o Roteiro para uma Europa 
Eficiente na utilização de recursos e a 
Iniciativa emblemática «União da 
Inovação». 

2020, como o pacote UE relativo ao clima 
e à energia, o roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica em 2050, a 
Estratégia da UE relativa à Biodiversidade 
para 2020, o Roteiro para uma Europa 
Eficiente na utilização de recursos e a 
Iniciativa emblemática «União da 
Inovação».

Or. fr

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A União estipulou o objetivo de 
travar a perda do coberto florestal até 
2030 e de reduzir a desflorestação tropical 
bruta em pelo menos 50%, até 2020, 
relativamente aos níveis de 20081.
_______________
1 2912.º reunião do Conselho Ambiente, 
4.12.2008

Or. fr

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos ecossistemas na União têm 
importantes implicações para o ambiente e 
o bem-estar humano e são onerosas para a 
sociedade no seu todo, em especial para os 
agentes económicos em setores que 
dependem diretamente de serviços 
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ecossistémicos. As ameaças à 
biodiversidade são também questões de 
responsabilidade da União perante as 
regiões ultraperiféricas e os países e 
territórios ultramarinos que constituem 
«pontos quentes» de biodiversidade1 e 
perante o resto do mundo, no que se 
refere à pegada ecológica europeia para 
lá das fronteiras da União. 
_______________
1 Os «pontos quentes» são regiões 
geográficas onde a biodiversidade está em 
risco. As regiões ultraperiféricas e os 
países e territórios ultramarinos albergam 
70 % da biodiversidade europeia e mais 
espécies endémicas do que todo o 
continente europeu.

Or. fr

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 :  "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte



PR\928464PT.doc 9/58 PE506.123v01-00

PT

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União e os seus Estados-Membros são 
responsáveis por garantir a realização dos 
objetivos prioritários estabelecidos no 
presente programa. Devem prosseguir uma 
abordagem coerente na resolução dos 
problemas identificados. As medidas 
devem ser tomadas tendo em devida conta 
o princípio da subsidiariedade e o nível 
mais adequado para concretizar os 
objetivos prioritários e resultados 
correlatos estabelecidos no presente 
programa.

1. A União e os seus Estados-Membros são 
responsáveis por garantir a realização dos 
objetivos prioritários estabelecidos no 
presente programa. Devem prosseguir uma 
abordagem coerente na resolução dos
problemas identificados. As medidas 
devem ser tomadas tendo em devida conta 
os princípios da atribuição, da 
subsidiariedade e da proporcionalidade e o 
nível mais adequado para concretizar os 
objetivos prioritários e resultados 
correlatos estabelecidos no presente 
programa.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Juntamente com os atuais sistemas de 
produção e consumo na economia mundial, 
que geram muitos desperdícios, a crescente 
procura de bens e serviços e o desgaste dos
recursos estão a agravar o custo de 
matérias-primas e minerais essenciais e da 
energia, a gerar mais poluição e resíduos, a 
intensificar as emissões de gases com 
efeito de estufa à escala planetária e a 
conduzir à degradação das terras, à 
desflorestação e à perda da biodiversidade.
Cerca de dois terços dos ecossistemas 
mundiais estão em declínio, havendo 
provas de que as fronteiras planetárias para 
a biodiversidade, para as alterações 
climáticas e para o ciclo do nitrogénio 

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

a biodiversidade, para as alterações 
climáticas e para o ciclo do nitrogénio 
foram já transpostas. É provável que, até 
2030, se verifique uma descida mundial de 
40% nos recursos hídricos, a menos que 
haja progressos significativos no 
melhoramento da utilização eficiente dos 
recursos. Há também o risco de as 
alterações climáticas exacerbarem estes 
problemas, com custos elevados. Em 2011, 
diversas catástrofes parcialmente devidas 
às alterações climáticas tiveram como 
resultado perdas económicas à escala 
mundial superiores a 300 mil milhões de 
euros. A OCDE alertou que a contínua 
degradação e erosão do capital natural 
poderá acarretar alterações irreversíveis 
que porão em causa dois séculos de subida 
dos níveis de vida e implicarão custos 
significativos.

Or. fr

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Esta transformação exige a plena 
integração das questões ambientais noutras 
políticas – energia, transportes, agricultura, 
pescas, economia e indústria, investigação 
e inovação, emprego e política social –, de 
modo a criar uma abordagem coerente e 
concertada. A ação no seio da UE deve 
igualmente ser complementada pelo 
reforço da ação à escala mundial e da 
cooperação com os países vizinhos, para 
enfrentar desafios comuns.

11. Esta transformação exige a plena 
integração das questões ambientais noutras 
políticas – energia, transportes, agricultura, 
pescas, comércio internacional, economia 
e indústria, investigação e inovação, 
emprego e política social, educação e 
formação –, de modo a criar uma 
abordagem coerente e concertada. A ação 
no seio da UE deve igualmente ser 
complementada pelo reforço da ação à 
escala mundial e da cooperação com os 
países vizinhos, para enfrentar desafios 
comuns.

Or. fr
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Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. A despeito dos esforços consideráveis 
até à data, é provável que a exigência da 
Diretiva-Quadro Água de, até 2015, se 
obter um «bom estado ecológico» só seja
cumprida em cerca de 53% das massas de 
água de superfície da UE. Também o 
objetivo da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha de, até 2020, se obter um «bom 
estado ambiental» está em risco de falhar, 
devido, entre outros motivos, a uma
sobrepesca contínua e à presença de 
detritos nos mares da Europa. E, embora 
as políticas da UE relativas às emissões 
atmosféricas e industriais tenham ajudado a 
reduzir muitas formas de poluição, os 
ecossistemas continuam a sofrer da 
deposição excessiva de nitrogénio e da 
poluição pelo ozono, associadas às 
emissões com origem nos transportes, na 
agricultura intensiva e na produção de 
eletricidade.

18. A despeito dos esforços consideráveis 
até à data, é provável que o objetivo da 
Diretiva-Quadro Água de, até 2015, se 
obter um «bom estado ecológico» só seja
cumprido em cerca de 53% das massas de 
água de superfície da UE. O objetivo da 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha de, até 
2020, se obter um «bom estado ambiental»
continua igualmente sujeito a fortes 
pressões, devido, entre outros motivos, a
ameaças antropogénicas contínuas como 
a sobrepesca, as poluições (incluindo a 
poluição sonora submarina) e à presença 
de detritos no mar, associadas aos efeitos 
das alterações climáticas (acidificação dos 
oceanos). E, embora as políticas da UE 
relativas às emissões atmosféricas e 
industriais tenham ajudado a reduzir muitas 
formas de poluição, os ecossistemas 
continuam a sofrer da deposição excessiva 
de nitrogénio e da poluição pelo ozono, 
associadas às emissões com origem nos 
transportes, na agricultura intensiva e na 
produção de eletricidade.

Or. fr

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. No caso do setor agrícola, o 
potencial de diminuição das emissões de 
gases com efeito de estufa é muito elevado 
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e claramente subaproveitado. É 
necessária uma fase de informação e de 
sensibilização, assim como um 
acompanhamento económico da 
mudança, a fim de modificar as práticas 
agrícolas para reduzir o impacto do setor 
nas alterações climáticas. As ferramentas 
existem mas a sua aplicação enfrenta 
obstáculos em termos de informação e de 
métodos que devem ser ultrapassados.

Or. fr

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo – ponto 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-B. Além disso, o setor do uso do solo, 
da sua reafetação e da silvicultura 
(LULUCF), que inclui, nomeadamente, as 
atividades de gestão das terras agrícolas, 
tem a particularidade de ser o único setor 
sumidouro de carbono devido à sua 
capacidade de armazenamento. A 
aprovação de um quadro legislativo 
harmonizado a nível europeu, que defina 
regras contabilísticas aplicáveis a este 
setor em conformidade com as decisões 
tomadas nesta matéria no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas 
(CQNUAC), constitui uma primeira etapa 
rumo à inclusão desta última nos 
compromissos assumidos pela União em 
matéria de combate às alterações 
climáticas.

Or. fr
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Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo – ponto 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-C. A ecologização da PAC permitirá 
reforçar a capacidade de armazenamento 
das terras agrícolas e, de um modo mais 
geral, atingir os objetivos ecológicos como 
a preservação da biodiversidade e a 
melhoria da qualidade da água e dos 
solos.  

Or. fr

Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. Por conseguinte, proteger, conservar e 
reforçar o capital natural da UE implica 
também tratar os problemas na fonte, 
nomeadamente mediante uma melhor 
integração dos objetivos relativos ao 
capital natural noutras políticas, 
assegurando que estas são coerentes e 
produzem benefícios colaterais. Os 
elementos de «ecologização» que as 
propostas de reforma apresentadas pela 
Comissão contêm, com destaque para as 
políticas da UE relativas à agricultura, às 
pescas e à coesão, apoiadas pelas propostas 
de «ecologização» do orçamento da União 
no âmbito do quadro financeiro plurianual 
2014-2020, destinam-se a apoiar estes 
objetivos. Por exemplo, os ecossistemas 
aquáticos das zonas rurais deverão 
beneficiar se os pagamentos aos 
agricultores forem vinculados ao 
cumprimento de requisitos pertinentes da 
Diretiva-Quadro Água, conforme consta 

19. Por conseguinte, proteger, conservar, 
reforçar e valorizar o capital natural da UE 
implica também tratar os problemas na 
fonte, nomeadamente mediante uma 
melhor integração dos objetivos relativos 
ao capital natural noutras políticas, 
assegurando que estas são coerentes e 
produzem benefícios colaterais. Os 
elementos de «ecologização» que as 
propostas de reforma apresentadas pela 
Comissão contêm, com destaque para as 
políticas da UE relativas à agricultura, às 
pescas e à coesão, apoiadas pelas propostas 
de «ecologização» do orçamento da União 
no âmbito do quadro financeiro plurianual 
2014-2020, destinam-se a apoiar estes 
objetivos. Tornar a PAC mais verde 
promoverá também as práticas agrícolas 
ambientalmente benéficas de diversificação 
das culturas, proteção dos prados e das 
pastagens permanentes, agro-silvicultura e 
estabelecimento e manutenção de zonas 
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das propostas da Comissão para a 
reforma da PAC. Tornar a PAC mais 
verde promoverá também as práticas 
agrícolas ambientalmente benéficas de 
diversificação das culturas, proteção dos 
prados permanentes e estabelecimento e 
manutenção de zonas agrícolas e florestas 
ecologicamente valiosas.

agrícolas e florestas ecologicamente 
valiosas.

Or. fr

Justificação

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

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

20. No caso do ambiente marinho, a União 
tem uma responsabilidade de primeiro 
plano, nomeadamente graças ao ultramar 
europeu, primeiro território marítimo do 
mundo. Embora o setor marítimo ofereça 
oportunidades económicas, desde a pesca, 
a navegação e a aquicultura até às 
matérias-primas, à produção de energia no 
alto-mar e à biotecnologia marinha, é 
necessário velar pela compatibilidade da 
sua exploração com a conservação e a 
gestão sustentável dos ecossistemas 
marinhos e costeiros. O ambiente marinho 
sofre também de um atraso crónico em 
matéria de proteção, uma vez que a rede 
ecológica Natura 2000 no domínio 
marinho, cuja conclusão estava prevista 
para 20121, não tem ainda coerência 
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ecológica nem está operacional. Os 
esforços envidados pelos 
Estados-Membros para estender a rede 
Natura 2000 ao domínio marinho, com 
base nos conhecimentos científicos 
existentes e na aplicação de programas de 
aquisição de conhecimentos científicos 
em alto mar, com vista à conclusão da 
rede, são significativos mas devem ser 
prosseguidos. A eficácia da gestão das 
zonas marinhas protegidas deve ser 
melhorada, nomeadamente no 
Mediterrâneo.
_______________
1 COM(2006)0216 de 22 de maio de 2006.

Or. fr

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

23. Para reduzir as mais acentuadas 
pressões antropogénicas na terra, no solo e 
noutros ecossistemas da Europa, serão 
tomadas medidas para assegurar que as 
decisões relativas à utilização da terra, a 
todos os níveis pertinentes, deem a devida 
consideração aos impactos, quer 
ambientais quer sociais ou económicos. As 
conclusões da Cimeira Rio+20 apelaram a 
um «mundo neutro em termos de 
degradação da terra». A UE e os seus 
Estados-Membros devem ponderar qual o 
melhor modo para tornar operacional esse 
compromisso, dentro das respetivas 
competências, bem como tratar as 
questões relativas à qualidade do solo no 
âmbito de um quadro legislativo 
vinculativo. Serão também estabelecidos 
objetivos para a utilização sustentável da 
terra e para o solo.

23. Para reduzir as mais acentuadas 
pressões antropogénicas na terra, no solo e 
noutros ecossistemas da Europa, serão 
tomadas medidas para assegurar que as 
decisões relativas à utilização da terra, a 
todos os níveis pertinentes, deem a devida 
consideração aos impactos, quer 
ambientais quer sociais ou económicos. As 
conclusões da Cimeira Rio+20 apelaram a 
um «mundo neutro em termos de 
degradação da terra». A UE e os seus 
Estados-Membros devem ponderar, com 
urgência, qual o melhor modo para tornar 
operacional esse compromisso, dentro das 
respetivas competências Respeitando o 
princípio de subsidiariedade, e tendo em 
conta a diversidade de opções escolhidas 
atualmente a nível mundial para proteger 
os solos, os Estados-Membros são 
convidados a definir, no quadro 
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estabelecido pela estratégia temática de 
proteção dos solos, as estratégias 
nacionais vocacionadas para a proteção 
dos solos e uma metodologia para a 
avaliação dos riscos, a fim de identificar 
os sítios poluídos prioritários. A partilha 
de conhecimentos e de experiências entre 
Estados-Membros deve também ser 
promovida. Serão também estabelecidos 
objetivos para a utilização sustentável da 
terra e para o solo.

Or. fr

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos 
sejam travadas e os ecossistemas e seus 
serviços sejam mantidos, reforçados e 
restabelecidos, na medida do possível; 

Or. fr
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Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) As florestas e os serviços por elas 
prestados sejam protegidos e geridos de 
modo sustentável, e a sua resiliência às 
alterações climáticas, aos fogos, às 
tempestades e às pragas seja melhorada.

Or. fr

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo – ponto 26 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Os cidadãos da União sejam os 
atores da proteção, da conservação, da 
melhoria e da valorização do capital 
natural.

Or. fr

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Preparar e pôr em prática uma nova 
estratégia da UE para as florestas, que 
atenda à procura múltipla e aos benefícios 
das florestas e contribua para uma 
abordagem mais estratégica da proteção e 
da valorização das florestas, conciliando 
as exigências de sustentabilidade e de 
competitividade do setor florestal europeu.

Or. fr

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Melhorar a comunicação da União 
com os cidadãos sobre a sua política 
ambiental, reforçar a educação em 
matéria de proteção do ambiente nos 
sistemas educativos dos Estados-Membros 
e apoiar as ações cidadãs. 

Or. fr
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Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo – ponto -27 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-27. A Estratégia Europa 2020 visa 
promover um crescimento sustentável, 
dando prioridade a uma economia com 
fracas emissões de carbono, mais eficiente 
na utilização dos recursos e mais 
competitiva, mediante duas iniciativas-
piloto que conciliam as ambições 
ambientais e os objetivos da política 
industrial: «Uma Europa eficiente na 
utilização dos recursos» e «Uma política 
industrial para a era da globalização»1. 
_______________
1 COM(2010)0614, de 28 de outubro de 
2010. 

Or. fr

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

hipocarbónica competitiva são pedras 
angulares da iniciativa, definindo o quadro 
para futuras ações a empreender na mira 
destes objetivos.

Or. fr

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

27-A. A iniciativa-piloto «Uma política 
industrial para a era da globalização» 
visa, por seu lado, desenvolver uma 
política industrial que ajude as empresas, 
e em especial as PME, a concretizarem a 
transição para uma economia com fracas 
emissões de carbono e a reforçarem a sua 
competitividade. Para o conseguir, a 
União deve estimular a inovação e o 
desenvolvimento industrial graças a uma 
regulamentação ambiental inteligente1, 
baseada na avaliação do impacto, na 
avaliação das políticas existentes 
(«balanço de qualidade») e na análise da 
incidência na competitividade2.
_______________
1 COM(2012)0746, de  12 de dezembro de 
2012, «Adequação da regulamentação da 
UE».
2 SEC(2012)0091, de 27 de janeiro de 
2012, «Operational guidance for 
assessing impacts on sectoral 
competitiveness within the Commission 
Impact Assessment system» (Orientações 
operacionais no sentido de avaliar o 
impacto na competitividade setorial, no 
âmbito do sistema de avaliação de 
impacto da Comissão). 
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Or. fr

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo – ponto 29 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

29-A. A fim de atingir este objetivo, a 
União deve criar e salvaguardar as 
condições necessárias para o 
desenvolvimento das ecoindústrias, 
nomeadamente garantindo-lhes um 
aprovisionamento sustentável de matérias 
primas1.
_______________
1 COM(2011)0025, de 2 de fevereiro de 
2011, «Fazer face aos desafios nos 
mercados dos produtos de base e das 
matérias-primas».

Or. fr

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

29-B. Além do mais, «a parceria para 
uma política industrial reforçada» 
permitirá acelerar os investimentos e a 
inovação nos seis mercados piloto 
relacionados com a economia verde: as 
tecnologias de fabrico avançadas para 
uma produção limpa, as tecnologias 
facilitadoras essenciais, os produtos 
biológicos, a construção e as matérias-
primas sustentáveis, os veículos e os 
navios limpos e as redes inteligentes1.
_______________
1 COM(2012)0582, de 10 de outubro de 
2012, «Reforçar a indústria europeia em 
prol do crescimento e da recuperação 
económica: comunicação de atualização 
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das ações da política industrial».

Or. fr

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

29-C. Por outro lado, o novo quadro 
político para o turismo na União 
permitirá o desenvolvimento de um 
turismo sustentável que reforçará a 
competitividade e o potencial de 
crescimento deste setor1.
_______________
1 COM(2010)0352, de 30 de junho de 
2010, «Europa, primeiro destino turístico 
do mundo – Novo quadro político para o 
turismo europeu».

Or. fr

Alteração 31

Proposta de decisão
Anexo – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

melhoramentos muito mais rápidos na 
eficiência. Espera-se que a nova diretiva 
relativa à eficiência energética dê um 
contributo significativo a este respeito.
Esta questão é igualmente importante à luz 
da procura incessante de energia. A 
eficiência energética deve ser 
acompanhada por uma utilização 
eficiente dos recursos. É importante, 
nomeadamente, ter em conta o debate em 
curso sobre os conflitos entre a utilização 
da terra para a produção de alimentos ou 
para a produção de biocombustíveis. Além 
disso, é fundamental garantir que o 
recurso da madeira, incluindo a biomassa 
para fins energéticos, seja gerido 
sustentavelmente e utilizado tão 
eficientemente quanto possível, tendo 
simultaneamente em conta as 
características e o desenvolvimento 
económico das diferentes utilizações deste 
recurso. 

Or. fr

Alteração 32

Proposta de decisão
Anexo – ponto 33

Texto da Comissão Alteração

33. Serão também tomadas medidas para 
continuar a melhorar o desempenho 
ambiental dos bens e serviços no mercado 
da UE ao longo de todo o seu ciclo de vida, 
aumentando a oferta de produtos 
ambientalmente sustentáveis e estimulando 
uma mudança significativa para a procura 
destes produtos por parte dos 
consumidores. Para o efeito, recorrer-se-á a 
um conjunto equilibrado de incentivos para 
os consumidores e as empresas, incluindo 
PME, instrumentos de mercado e 
regulamentação destinada a reduzir os 
impactos ambientais das suas operações e 

33. Serão também tomadas medidas para 
continuar a melhorar o desempenho 
ambiental dos bens e serviços no mercado 
da UE ao longo de todo o seu ciclo de vida, 
aumentando a oferta de produtos 
ambientalmente sustentáveis e estimulando 
uma mudança significativa para a procura 
destes produtos por parte dos 
consumidores. Para o efeito, recorrer-se-á a 
um conjunto equilibrado de incentivos para 
os consumidores e as empresas, 
instrumentos de mercado e regulamentação 
destinada a reduzir os impactos ambientais 
das suas operações e produtos. Neste 
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produtos. A legislação vigente em relação 
aos produtos, como as Diretivas Conceção 
Ecológica e Etiquetagem Energética e o 
Regulamento Rótulo Ecológico, será 
revista, com a finalidade de melhorar, ao 
longo de todo o ciclo de vida dos produtos, 
o seu desempenho ambiental e a sua 
eficiência em termos de utilização de 
recursos, desse modo assegurando um 
quadro mais coerente para produção e 
consumo sustentáveis na UE2.

contexto, deve ser criado um quadro 
favorável, a nível europeu e regional, 
para permitir às PME, que representam a 
maioria das empresas da União, 
melhorarem o seu desempenho 
ambiental1. Este quadro deverá prever, 
entre outros, campanhas de sensibilização 
e programas de assistência 
técnica/financeira vocacionados 
especificamente para as PME. A 
legislação vigente em relação aos produtos, 
como as Diretivas Conceção Ecológica e 
Etiquetagem Energética e o Regulamento 
Rótulo Ecológico, será revista, com a 
finalidade de conseguir uma etiquetagem 
ambiental simplificada, unificada e 
completa, de otimizar as embalagens, de 
melhorar, ao longo de todo o ciclo de vida 
dos produtos, o seu desempenho ambiental 
e a sua eficiência em termos de utilização 
de recursos, desse modo assegurando um 
quadro mais coerente para produção e 
consumo sustentáveis na UE e de conferir 
maior responsabilidade às empresas e aos 
cidadãos. Deve ser desenvolvido um 
método europeu harmonizado para o 
cálculo da pegada ambiental dos 
produtos.
_______________
1 Em conformidade com o princípio IX do 
Small Business Act para a Europa, 
«Permitir às PME transformar desafios 
ambientais em oportunidades», 
COM(2008)0394, de 19 de junho de 2008.

Or. fr

Alteração 33

Proposta de decisão
Anexo – ponto 35

Texto da Comissão Alteração

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

quadro de ação para melhorar outros 
aspetos da utilização eficiente dos recursos 
além das emissões de gases com efeito de 
estufa e da energia, serão definidas metas 
de redução do impacto ambiental global do 
consumo, em especial nos setores da 
alimentação, da habitação e da mobilidade. 
Em conjunto, estes setores são 
responsáveis por quase 80% dos impactos 
ambientais do consumo. As conclusões da 
Cimeira Rio+20 reconheceram a 
necessidade de reduzir significativamente 
as perdas pós-colheita e outras perdas e 
resíduos ao longo de toda a cadeia 
alimentar. Além disso, será indispensável 
avaliar e limitar o impacto ambiental do 
consumo europeu de produtos e de 
matérias-primas suscetíveis de contribuir 
para a desflorestação e a degradação 
florestal fora da União, a fim de atingir os 
objetivos em matéria de clima1.
_______________
1 Trata-se, mais precisamente, do 
consumo de alimentos e de produtos não 
alimentares importados, como a carne, a 
soja, o óleo de palma ou os minérios 
metálicos, que não respeitam a exigência 
de sustentabilidade. Ver COM(2008)0645, 
de 17 de outubro de 2008, «Enfrentar os 
desafios da desflorestação e da 
degradação florestal para combater as 
alterações climáticas e a perda de 
biodiversidade».

Or. fr

Alteração 34

Proposta de decisão
Anexo – ponto 38 

Texto da Comissão Alteração

38. Transformar os resíduos num recurso, 
conforme preconiza o roteiro relativo à 

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

utilização eficiente dos recursos, exige a 
execução integral da legislação relativa aos 
resíduos em toda a União Europeia, com 
base na aplicação estrita da hierarquia dos 
resíduos e abrangendo diversos tipos de 
resíduos. São necessários esforços 
adicionais, por exemplo em matéria de 
prevenção (nomeadamente de desperdício 
de alimentos), para reduzir a produção de 
resíduos em relação ao PNB, desviar 
progressivamente os resíduos recicláveis e 
compostáveis da eliminação para a
reciclagem e a valorização, assegurar uma 
reciclagem de alta qualidade e desenvolver 
mercados para as matérias-primas 
secundárias.  Os resíduos perigosos terão 
de ser geridos de modo a minimizar efeitos 
adversos significativos para a saúde 
humana e para o ambiente, conforme 
acordado na Cimeira Rio+20. Para o efeito,
deve ser aplicado, em toda a UE, de modo 
muito mais sistemático e após uma análise 
de impacto e de custos-benefícios, um 
conjunto adequado de instrumentos que 
inclua incentivos económicos, 
instrumentos de mercado, 
regulamentações e uma planificação das 
infraestruturas de gestão de resíduos, a
fim de privilegiar a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. Deverá ser 
prestada uma atenção especial aos 
Estados-Membros menos avançados neste 
domínio, com o objetivo de melhorar os
respetivos desempenhos e a aplicação do 
acervo da União em matéria de resíduos. 
Os entraves às atividades de reciclagem no 
mercado interno da UE devem ser 
eliminados, tal como devem ser revistas as 
metas vigentes em matéria de prevenção, 
reutilização, reciclagem, valorização e 
desvio de resíduos dos aterros, a fim de 
passar a uma economia «circular», em que 
os recursos são utilizados em cascata e a 
produção de resíduos brutos se abeira do 
zero.

Or. fr
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Justificação

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Alteração 35

Proposta de decisão
Anexo – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis e
compostáveis é efetivamente erradicada.

(d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso e a fim de impedir danos 
ambientais e para a saúde, os resíduos 
produzidos em relação ao PNB estão em 
declínio, os resíduos recicláveis e 
compostáveis são progressivamente 
desviados, da eliminação para a 
reciclagem e a valorização.

Or. fr

Alteração 36

Proposta de decisão
Anexo – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer um quadro mais coerente 
para produção e consumo sustentáveis. 
Rever a legislação relativa aos produtos, 
com vista a melhorar, ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, o seu 
desempenho ambiental e a sua eficiência 
em termos de utilização de recursos. 
Estabelecer metas para a redução do 
impacto geral do consumo;

(d) Estabelecer um quadro jurídico mais 
coerente para produção e consumo 
sustentáveis. Rever a legislação relativa 
aos produtos, com vista a melhorar, ao 
longo de todo o ciclo de vida dos produtos, 
o seu desempenho ambiental e a sua 
eficiência em termos de utilização de 
recursos. Estabelecer metas para a redução 
do impacto geral do consumo; combater o 
desperdício de alimentos; generalizar a 
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etiquetagem ambiental dos produtos; 

Or. fr

Alteração 37

Proposta de decisão
Anexo – ponto 41 – parágrafo 2 - alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A)  Ter em conta as evoluções do 
mercado do trabalho e desenvolver 
programas de formação nas profissões 
associadas à economia verde; 

Or. fr

Alteração 38

Proposta de decisão
Anexo – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos em conformidade com a diretiva-
quadro relativa aos resíduos, com base 
numa abordagem centrada no ciclo de 
vida, e a utilização efetiva de instrumentos 
e medidas de mercado para assegurar que
os resíduos recicláveis e compostáveis 
sejam progressivamente desviados da 
eliminação para a reciclagem e a 
valorização, que os resíduos reciclados são 
utilizados como uma fonte fundamental e 
fiável de matéria-prima para a UE, que os 
resíduos perigosos são geridos em 
segurança e a sua produção é reduzida, que 
as transferências ilícitas de resíduos são 
erradicadas e que os entraves do mercado 
interno às atividades de reciclagem 
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ambientalmente seguras na UE são 
removidos. Deverá ser autorizada uma 
comunicação específica junto dos 
cidadãos para reforçar, a nível nacional e 
local, as campanhas que visam informar 
clara e simplesmente os cidadãos acerca 
da prevenção e gestão de resíduos, para os 
sensibilizar e responsabilizar de modo a 
reduzir a poluição e lutar contra a falta de 
civismo ambiental, para tornar as regras 
de triagem e de recolha dos resíduos 
domésticos mais compreensíveis e mais 
bem adaptadas às necessidades dos 
consumidores e para os incitar à triagem. 

Or. fr

Alteração 39

Proposta de decisão
Anexo – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Preparar e aplicar um plano de ação 
da União para avaliar e limitar o impacto 
do consumo europeu de produtos e 
matérias-primas suscetíveis de contribuir 
para a desflorestação e a degradação 
florestal fora da União.

Or. fr

Alteração 40

Proposta de decisão
Anexo – ponto 51

Texto da Comissão Alteração

51. Acresce que as medidas destinadas a 
reforçar a resiliência ecológica e climática, 
como a restauração de ecossistemas e as 
infraestruturas verdes, podem trazer 

51. Acresce que as medidas destinadas a 
reforçar a resiliência ecológica e climática, 
como a restauração de ecossistemas e as 
infraestruturas verdes e azuis, podem trazer 
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importantes benefícios socioeconómicos, 
inclusive para a saúde pública. As sinergias 
e os compromissos potenciais entre os 
objetivos climáticos e outros objetivos 
ambientais, como a qualidade do ar, têm de 
ser adequadamente geridos. Por exemplo, a 
mudança para outros combustíveis, em 
resposta às considerações relativas ao 
clima ou à segurança do aprovisionamento, 
poderá conduzir a aumentos substanciais 
das partículas em suspensão e das emissões 
perigosas.

importantes benefícios socioeconómicos, 
inclusive para a saúde pública. As sinergias 
e os compromissos potenciais entre os 
objetivos climáticos e outros objetivos 
ambientais, como a qualidade do ar, têm de 
ser adequadamente geridos. Por exemplo, a 
mudança para outros combustíveis, em 
resposta às considerações relativas ao 
clima ou à segurança do aprovisionamento, 
poderá conduzir a aumentos substanciais 
das partículas em suspensão e das emissões 
perigosas.

Or. fr

Justificação

A noção de infraestrutura verde e azul designa uma rede formada por continuidades 
ecológicas terrestres e aquáticas. Constitui um instrumento do ordenamento sustentável do 
território e contribui para um estado de conservação favorável dos habitats naturais e das
espécies, assim como ao bom estado ecológico das massas de água. Esta noção de rede 
ecológica é retomada nos Objetivos de Aichi para a biodiversidade no período 2011-2020 
(objetivo 11). 

Alteração 41

Proposta de decisão
Anexo – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A qualidade do ar na UE terá 
melhorado significativamente.

(a) A qualidade do ar – exterior e interior 
– na UE terá melhorado significativamente, 
em conformidade com os níveis 
recomendados pela Organização Mundial 
da Saúde.  

Or. fr
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Alteração 42

Proposta de decisão
Anexo – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Prosseguir a aplicação do 
regulamento REACH, numa lógica de 
estabilidade e de previsibilidade, 
reduzindo os encargos administrativos e 
financeiros das PME, com o objetivo de 
assegurar um elevado nível de proteção 
da saúde e do ambiente, a livre circulação 
de substâncias químicas no mercado 
interno e a melhoria da competitividade e 
da capacidade de inovação das empresas 
europeias1.
_____________
1 Relatório Geral sobre o REACH, de 5 de 
fevereiro de 2013, nos termos do artigo 
117.o, n.o 4, do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 (Regulamento REACH) e 
do artigo 46.o, n.o 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 (Regulamento CRE), e um 
reexame de determinados elementos do 
REACH, em conformidade com o artigo 
75.o, n.o 2, e o artigo 138.o, n.os 2, 3 e 6.

Or. fr

Alteração 43

Proposta de decisão
Anexo – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolver uma estratégia da UE para 
um ambiente não tóxico, apoiada numa
ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade e conducente à inovação de 
substitutos sustentáveis.

(d) Prosseguir a aplicação da estratégia da 
UE para um ambiente limpo, seguro e 
saudável, em conformidade com o 
objetivo acordado na Cimeira Mundial 
sobre o Desenvolvimento Sustentável de 
2002 e reafirmado na Cimeira Rio+20, 
aproveitando uma ampla base de 
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conhecimento sobre a exposição aos 
produtos químicos e a sua toxicidade, 
obtido de preferência graças à utilização 
de métodos alternativos aos ensaios em 
animais, centralizado pela Agência 
europeia dos produtos químicos e 
conducente à criação de produtos
alternativos seguros, sustentáveis e 
inovadores.

Or. fr

Alteração 44

Proposta de decisão
Anexo – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Normalizar, a nível da União, os 
protocolos de investigação e os critérios 
de avaliação relativos à biomonitorização 
ambiental e humana, a fim de otimizar a 
utilização deste instrumento no quadro da 
avaliação global da qualidade do 
ambiente e do estado de saúde dos 
cidadãos da União; 

Or. fr

Alteração 45

Proposta de decisão
Anexo – ponto 54

Texto da Comissão Alteração

54. Os benefícios de uma aplicação efetiva 
da legislação ambiental da UE manifestam-
se em três vertentes: proporcionar 
condições equitativas para os agentes 
económicos que operam no mercado único, 
estimular a inovação e promover vantagens 
decorrentes da condição das empresas 

54. Os benefícios de uma aplicação efetiva 
da legislação ambiental da UE manifestam-
se em três vertentes: proporcionar 
condições equitativas para os agentes 
económicos que operam no mercado único, 
estimular a inovação e promover vantagens 
decorrentes da condição das empresas 
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europeias como pioneiras em muitos 
setores. Em contrapartida, os custos 
decorrentes da não-aplicação da legislação 
são elevados, na ordem dos 50 mil milhões 
de euros por ano, incluindo os custos 
associados a infrações. Só em 2009, houve 
451 casos de infração relacionados com a 
legislação ambiental da UE. A Comissão 
recebe também numerosas queixas 
diretamente de cidadãos da UE, muitas das 
quais poderiam antes ser endereçadas a 
instâncias dos Estados-Membros ou 
mesmo locais. 

europeias como pioneiras em muitos 
setores. Em contrapartida, os custos 
decorrentes da não-aplicação da legislação 
são elevados, na ordem dos 50 mil milhões 
de euros por ano, incluindo os custos 
associados a infrações. O ambiente foi, em 
2011, o domínio onde se registaram mais 
infrações ao direito da União (299), 
representando 17 % do total das 
infrações, e foram abertos 114 novos 
processos por infração. A Comissão 
recebe também numerosas queixas 
diretamente de cidadãos da UE, muitas das 
quais poderiam antes ser endereçadas a 
instâncias dos Estados-Membros ou 
mesmo locais. 

Or. fr

Justificação

Valores retirados do 29.º Relatório Anual sobre o Controlo da Aplicação do Direito da UE 
(2011), (COM(2012)714).

Alteração 46

Proposta de decisão
Anexo – ponto 55

Texto da Comissão Alteração

55. Uma melhor aplicação do acervo 
ambiental da UE a nível dos Estados-
Membros terá, pois, prioridade máxima nos 
próximos anos. Há diferenças 
consideráveis em termos de aplicação, quer 
entre os Estados-Membros quer no interior 
de cada um deles. É necessário dotar os 
agentes envolvidos na aplicação da 
legislação ambiental aos níveis nacional, 
regional e local de conhecimentos e 
capacidade, para melhorar a obtenção de 
benefícios desta legislação. 

55. Uma melhor aplicação do acervo 
ambiental da UE a nível dos Estados-
Membros terá, pois, prioridade máxima nos 
próximos anos. A evolução permanente e 
a crescente complexidade da legislação 
ambiental originam uma instabilidade 
jurídica, dificuldades de compreensão e 
custos para as empresas, as 
administrações a todos os níveis, os 
cidadãos e os intervenientes no terreno. 
Isto provoca igualmente diferenças 
consideráveis em termos de aplicação, quer 
entre os Estados-Membros quer no interior 
de cada um deles, encargos 
administrativos e conflitos de 
interpretação e de jurisprudência. É 
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necessário dotar os agentes envolvidos na 
aplicação da legislação ambiental aos 
níveis nacional, regional e local de 
conhecimentos e capacidade, para melhorar 
a obtenção de benefícios desta legislação.

Or. fr

Alteração 47

Proposta de decisão
Anexo – ponto 57

Texto da Comissão Alteração

57. Em primeiro lugar, será melhorado o 
modo como o conhecimento acerca da 
aplicação é recolhido e divulgado, para 
ajudar o público em geral e os profissionais 
do domínio ambiental a compreenderem 
cabalmente como as autoridades nacionais 
e locais põem em prática os compromissos 
da União. Os problemas de aplicação 
específicos de um determinado Estado-
Membro serão objeto de assistência, de 
forma idêntica à abordagem 
«personalizada» seguida no processo do 
Semestre Europeu. Por exemplo, serão 
elaborados acordos de aplicação em 
parceria envolvendo a Comissão e 
determinados Estados-Membros e 
incidindo em questões como o apoio 
financeiro para a aplicação e melhores 
sistemas de informação para detetar 
progressos.

57. Em primeiro lugar, será melhorado o 
modo como o conhecimento acerca da 
aplicação é recolhido e divulgado, para 
ajudar o público em geral e os profissionais 
do domínio ambiental a compreenderem 
cabalmente como as autoridades nacionais 
e locais põem em prática os compromissos 
da União. Os problemas de aplicação 
específicos de um determinado Estado-
Membro serão objeto de assistência, de 
forma idêntica à abordagem 
«personalizada» seguida no processo do 
Semestre Europeu. Por exemplo, serão 
elaborados acordos de aplicação em 
parceria envolvendo a Comissão e 
determinados Estados-Membros e 
incidindo em questões como o apoio 
financeiro para a aplicação e melhores 
sistemas de informação para detetar 
progressos. A fim de reforçar a eficácia 
desta abordagem, as autoridades locais e 
regionais poderão ser-lhe associadas, por 
exemplo mediante acordos de parceria 
tripartidos, tendo em conta a organização 
administrativa de cada Estado-Membro. A 
plataforma técnica de cooperação sobre o 
ambiente, criada pelo Comité das Regiões 
e pela Comissão Europeia, facilitará o 
diálogo e o intercâmbio de informações 
para melhorar a aplicação da legislação 
no terreno.
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Or. fr

Alteração 48

Proposta de decisão
Anexo – ponto 58

Texto da Comissão Alteração

58. Em segundo lugar, a UE tornará as 
obrigações em matéria de inspeções e 
vigilância extensivas ao acervo alargado de 
legislação ambiental da UE, 
complementando-as com uma capacidade à 
escala da União que permitirá abordar 
situações que suscitam motivos de
preocupação justificados. 

58. Em segundo lugar, será conveniente 
estruturar e reforçar a Rede Europeia 
para a Implementação e Execução da 
Legislação Ambiental (Rede IMPEL), 
garantindo-lhe um apoio financeiro 
adequado a longo prazo, fazendo com que 
as revisões pelos pares recorram mais 
sistematicamente à rede, que esta 
intensifique a sua ação em matéria de 
identificação e de intercâmbio de boas 
práticas e que seja alargada aos níveis 
local e regional. A União tornará 
igualmente as obrigações em matéria de 
inspeções e vigilância extensivas ao acervo 
alargado de legislação ambiental da UE, 
complementando-as com uma capacidade à 
escala da União que permitirá abordar 
situações que suscitam motivos de 
preocupação justificados e que poderá ser 
acionada a pedido dos Estados-Membros 
em causa, com base numa abordagem 
custos-benefícios. 

Or. fr

Alteração 49

Proposta de decisão
Anexo – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Garantir o respeito dos princípios da 
regulamentação inteligente na área do 
ambiente, simplificar a legislação e 
melhor o trabalho pedagógico em matéria 
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de normas junto dos intervenientes 
políticos e económicos e dos cidadãos;

Or. fr

Alteração 50

Proposta de decisão
Anexo – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Elaborar acordos de aplicação em 
parceria, entre os Estados-Membros e a 
Comissão.

(b) Elaborar acordos de aplicação em 
parceria, entre os Estados-Membros e a 
Comissão, com base no voluntariado, 
implicando as autoridades locais e 
regionais.

Or. fr

Alteração 51

Proposta de decisão
Anexo – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fazer com que os critérios vinculativos 
aplicáveis às inspeções e vigilância efetivas 
dos Estados-Membros sejam extensivos ao 
acervo alargado de legislação ambiental da 
UE e desenvolver uma capacidade 
complementar à escala da União para tratar 
situações que suscitam motivos de 
preocupação justificados, com apoio a
redes de profissionais.

(c) Promover a racionalização, por parte 
dos Estados-Membros, das suas 
capacidades existentes em matéria de 
inspeções e reforçar a rede IMPEL; fazer 
com que os critérios vinculativos aplicáveis 
às inspeções e vigilância efetivas dos 
Estados-Membros sejam extensivos ao 
acervo alargado de legislação ambiental da 
UE e desenvolver uma capacidade 
complementar à escala da União para tratar 
situações que suscitam motivos de 
preocupação justificados, a pedido dos 
Estados-Membros em causa e com base 
numa análise custos-eficácia; promover a 
criação de redes de profissionais com base 
no modelo da IMPEL, para permitir um 
aumento da prática de revisão pelos pares 
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a pedido dos Estados-Membros em causa, 
inclusivamente para ferir situações 
consideradas seriamente preocupantes.

Or. fr

Alteração 52

Proposta de decisão
Anexo – ponto 65

Texto da Comissão Alteração

65. Devem ser tomadas medidas a nível da 
UE e a nível internacional para reforçar e 
melhorar a interface ciência-política no 
tocante ao ambiente, através, por exemplo, 
da nomeação de conselheiros científicos, 
como fazem já a Comissão e alguns 
Estados-Membros. 

65. Devem ser tomadas medidas a nível da 
UE e a nível internacional para reforçar e 
melhorar a interface ciência-política no 
tocante ao ambiente, através, por exemplo, 
da otimização das atividades em curso 
levadas a cabo pelas agências nacionais 
do ambiente, pela Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) e pela sua rede de 
informação e de observação do ambiente 
(EIONET), assim como da nomeação de 
conselheiros científicos, como fazem já a 
Comissão e alguns Estados-Membros.  
Além disso, é importante que a União 
contribua ativamente para a Plataforma 
Intergovernamental sobre a 
Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES), assim que for 
membro titular da mesma, a fim de fazer a 
ligação entre os níveis local, regional e 
internacional em matéria de governação 
da biodiversidade.

Or. fr
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Alteração 53

Proposta de decisão
Anexo – ponto 79

Texto da Comissão Alteração

79. A experiência adquirida no período de 
programação de 2007-2013 indica que, 
apesar de um volume considerável de 
fundos para o ambiente, o seu 
aproveitamento a nível nacional e regional 
nos primeiros anos foi bastante irregular, 
podendo pôr em causa a concretização dos 
objetivos e metas acordados. Para evitar a 
repetição dessa situação, os Estados-
Membros devem integrar os objetivos 
relativos ao ambiente e ao clima nos seus 
programas e estratégias de financiamento 
para a coesão económica, social e 
territorial, o desenvolvimento rural e a 
política marítima, dar prioridade ao 
aproveitamento precoce dos fundos para o 
domínio do ambiente e das alterações 
climáticas e reforçar a capacidade dos 
organismos executores de oferecerem 
investimentos sustentáveis e 
economicamente eficazes, a fim de garantir 
o apoio financeiro adequado e necessário 
aos investimentos nestas áreas.

79. A experiência adquirida no período de 
programação de 2007-2013 indica que, 
apesar de um volume considerável de 
fundos para o ambiente, o seu 
aproveitamento a nível nacional e regional 
nos primeiros anos foi bastante irregular, 
podendo pôr em causa a concretização dos 
objetivos e metas acordados. Para evitar a 
repetição dessa situação, os Estados-
Membros devem integrar os objetivos 
relativos ao ambiente e ao clima nos seus 
programas e estratégias de financiamento 
para a coesão económica, social e 
territorial, o desenvolvimento rural e a 
política marítima, dar prioridade ao 
aproveitamento precoce dos fundos para o 
domínio do ambiente e das alterações 
climáticas e reforçar a capacidade dos 
organismos executores de oferecerem 
investimentos sustentáveis e 
economicamente eficazes, a fim de garantir 
o apoio financeiro adequado e necessário 
aos investimentos nestas áreas. É 
recomendado, por exemplo, recorrer 
sistematicamente ao nível nacional dos 
quadros de ação prioritária previstos pela 
Diretiva relativa à conservação da flora, 
da fauna e os habitats, para assegurar a 
coerência das necessidades de 
financiamento da rede Natura 2000.

Or. fr
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Alteração 54

Proposta de decisão
Anexo – ponto 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

79-A. De um modo geral, deverão ser 
propostas medidas para garantir a 
utilização eficaz dos fundos da União no 
âmbito das ações estruturais, 
nomeadamente nos domínios da água, dos 
transportes, da eficiência energética e dos 
resíduos. No caso das infraestruturas de 
resíduos urbanos, por exemplo, a 
atribuição de subsídios da União não está 
condicionada nem à aplicação de medidas 
de acompanhamento, nem à realização 
dos objetivos da política da União em 
matéria de resíduos, o que limita a 
eficácia do financiamento da União1. 
_______________
1 A este respeito, ver as recomendações do 
Tribunal de Contas Europeu, constantes 
do Relatório Especial n.° 20/2012, 
intitulado «O financiamento dos projetos 
de infraestruturas de gestão dos resíduos 
urbanos pelas ações estruturais é eficaz 
para auxiliar os Estados-Membros a 
alcançarem os objetivos da política da 
união europeia em matéria de resíduos?» 
(JO C 28 de 30.1.2013, p. 2).

Or. fr

Justificação

Demasiados fundos europeus destinados a medidas ambientais são subutilizados ou 
utilizados de forma não otimizado.
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Alteração 55

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) Definir, identificar e 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.

Or. fr

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) desenvolver contrapartidas para os 
serviços ambientais prestados, nos casos 
em que deles resultem constrangimentos 
ou custos de investimento e de gestão 
adicionais; favorecer, nomeadamente, a 
conceção e a criação de sistemas de 
pagamento por serviços ambientais (PSA), 
a fim de conciliar os desafios do 
desenvolvimento económico e da 
conservação.

Or. fr

Justificação

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 



PE506.123v01-00 42/58 PR\928464PT.doc

PT

surcoûts d'investissement et de gestion.

Alteração 57

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, 
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.

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, evolução da 
biodiversidade urbana e periurbana,
escassez de água, inundações e 
intempéries, sítios contaminados, espaços 
industriais abandonados e resíduos, mas 
também o problema da gestão da energia. 
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. fr

Justificação

No que diz respeito à fauna em meio urbano, determinas espécies desaparecem, enquanto que 
outras se podem tornar invasivas. É portanto importante adotar uma verdadeira gestão da 
biodiversidade urbana.

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

88-A. A urbanização origina nos 
habitantes das cidades uma 
consciencialização ambiental e a 
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necessidade de reatar os laços com a 
natureza de proximidade em meio urbano. 
A cidade transforma-se assim num 
desafio de conservação da biodiversidade. 
A reintrodução da dimensão natural no 
ambiente urbano, nomeadamente por 
meio de novas configurações dos espaços 
verdes, a vegetalização de telhados e 
paredes, assim como o desenvolvimento 
de infraestruturas urbanas verdes e azuis 
são iniciativas que vão neste sentido. O 
desempenho das cidades europeias em 
matéria de biodiversidade deve ser 
avaliado e melhorado com base num 
índice de biodiversidade específico para o 
meio urbano, como o índice de Singapura 
apresentado na Conferência Mundial 
sobre a Diversidade de Nagoya (2010).

Or. fr

Justificação

A falta de conhecimentos científicos em matéria de biodiversidade em meio urbano trava a 
conceção de projetos vocacionados para a sua proteção. 

Alteração 59

Proposta de decisão
Anexo – ponto 90 

Texto da Comissão Alteração

90. A UE deve promover e, se pertinente, 
expandir as iniciativas existentes que 
apoiam a inovação e as melhores práticas 
nas cidades, as redes e intercâmbios entre 
elas, e incentivar as cidades a manifestarem 
a sua liderança em matéria de 
desenvolvimento urbano sustentável. As 
instituições da União Europeia e os 
Estados-Membros devem facilitar e 
estimular o aproveitamento dos fundos da 
UE disponíveis no âmbito da política de 
coesão, bem como de outros fundos, para 
apoiar as cidades nos seus esforços 
tendentes a intensificar o desenvolvimento 

90. A UE deve promover e, se pertinente, 
expandir as iniciativas existentes que 
apoiam a inovação e as melhores práticas 
nas cidades, como os ecobairros, redes e 
intercâmbios entre elas1, e incentivar as 
cidades a manifestarem a sua liderança em 
matéria de desenvolvimento urbano 
sustentável. A aplicação da parceria 
europeia de inovação para cidades e 
comunidades inteligentes deverá permitir 
estimular o desenvolvimento de 
tecnologias inteligentes em meio urbano, 
nomeadamente mediante a conjugação de 
recursos para a investigação nos setores 
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urbano sustentável, a promover a 
sensibilização e a incentivar os agentes 
locais a participarem. A elaboração, 
seguida de aprovação, de um conjunto de 
critérios de sustentabilidade para as cidades 
proporcionaria uma base de referência 
comum para essas iniciativas e promoveria 
uma abordagem integrada e coerente do 
desenvolvimento urbano sustentável.

da energia, dos transportes e das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC)2, e atribuindo às 
cidades um papel central e estratégico. 
Por outro lado, as instituições da União 
Europeia e os Estados-Membros devem 
facilitar e estimular o aproveitamento dos 
fundos da UE disponíveis no âmbito da 
política de coesão, bem como de outros 
fundos, para apoiar as cidades nos seus 
esforços tendentes a intensificar o 
desenvolvimento urbano sustentável, a 
promover a sensibilização e a incentivar os 
agentes locais a participarem. A 
elaboração, seguida de aprovação, de um 
conjunto de critérios e de indicadores de 
sustentabilidade para as cidades, com base, 
nomeadamente, no conhecimento dos 
especialistas de questões urbanas (como 
os urbanistas, arquitetos, empresários), 
proporcionaria uma base de referência 
comum para essas iniciativas e promoveria 
uma abordagem integrada e coerente do 
desenvolvimento urbano sustentável.

_______________
1 Por exemplo: o «Pacto dos Autarcas», 
lançado pela Comissão após a adoção do 
pacote Energia-Clima, em 2008, mas
também outros acordos internacionais, 
como a Carta de Aalborg (1994 e 2004), a 
Carta de Leipzig (2007), a Declaração de 
Toledo (2010) e a Carta de Málaga 
(2011). 
2 C(2012)4701, de 10 de julho de 2012.

Or. fr

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

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

estejam a aplicar políticas de planeamento,
projeto urbano e mobilidade sustentáveis. 

Or. fr

Alteração 61

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 
e de indicadores comuns para avaliar o 
desempenho ambiental das cidades, tendo 
em conta os impactos económicos e sociais 
e as especificidades históricas e 
geográficas dos modelos urbanos.

Or. fr

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Melhorar a gestão da biodiversidade 
em meio urbano e desenvolver atividades 
de sensibilização dos cidadãos para o 
papel da fauna e da flora nas cidades. 

Or. fr
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Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) 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 
veículos elétricos a nível das cidades da 
União; promover os diferentes modos de 
deslocação alternativos.

Or. fr

Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

(a-C) melhorar as economias de energia 
graças a edifícios inteligentes e à 
utilização de TIC; promover a renovação 
e a construção sustentáveis; desenvolver e 
disponibilizar em rede, a nível europeu, os 
conhecimentos científicos e tecnológicos 
no domínio da construção, com base 
numa abordagem integrada da 
construção em termos de desempenho 
ambiental e energético, segurança, saúde, 
adequação às necessidades dos 
utilizadores, inovação e competitividade 
económica.

Or. fr
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Alteração 65

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 as cidades tenham 
informação e acesso ao financiamento de 
medidas destinadas a melhorar a 
sustentabilidade urbana e assegurar às 
cidades um nível de financiamento 
correspondente às suas necessidades. 

Or. fr

Alteração 66

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 
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 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 supressão 
gradual dos subsídios aos combustíveis 
fósseis. Terão de ser resolvidos mediante 
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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.

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. Estes esforços deverão ser 
partilhados de forma equitativa a nível 
internacional.  O presente programa 
deverá transmitir uma mensagem política 
forte ao resto do mundo e contribuir para 
a criação de uma governação 
internacional no domínio do ambiente, 
que ultrapasse a solidariedade financeira 
e garanta que um empenhamento idêntico 
por parte dos países terceiros. 

Or. fr

Alteração 67

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 
desenvolvimento, respetivamente, com o 
respaldo de um financiamento adequado.

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 e os 
países e territórios associados à União. 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 
desenvolvimento, respetivamente, com o 
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respaldo de um financiamento adequado.
Deverá ser reforçada a política de 
comunicação da União relativamente às 
suas ações a nível mundial no domínio 
ambiental. 

Or. fr

Justificação

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne.
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Alteração 68

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 

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 
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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.

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 
externa, incluindo as suas políticas 
comercial e de desenvolvimento, num 
espírito de reciprocidade e de benefícios 
mútuos.

Or. fr

Alteração 69

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 

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 
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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.

climáticos e ofereçam incentivos aos outros 
países, num espírito de reciprocidade, para 
melhorarem e executarem os seus próprios 
quadros regulamentares e normativos em 
matéria de ambiente e lutarem contra o 
dumping ambiental. A fim de garantir a 
integridade ambiental dos mecanismos 
europeus, de assegurar uma concorrência 
leal e evitar as fugas de carbono e as 
deslocalizações de empresas europeias, 
será necessário continuar a reflexão sobre 
a criação de um mecanismo de inclusão 
do carbono no respeito das regras da 
OMC. 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 e na 
exploração dos recursos 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. Em geral, a União procurará 
melhorar os aspetos associados ao dever 
de diligência em todas as cadeias de 
abastecimento. 

Or. fr

Justificação

As distorções de concorrência e os riscos de dumping ambiental são cada vez mais 
frequentes, em detrimento das empresas e dos trabalhadores localizados na União Europeia, 
que são obrigados a respeitar normas mais rigorosas. Por seu lado, o mecanismo de inclusão 
do carbono permitiria lutar contra os riscos de transferência de emissões de CO2 para países 
terceiros.
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Alteração 70

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, com base nas
conclusões da Cimeira Rio+20 e na adesão 
universal de todos os países membros da 
ONU ao Conselho de Administração do 
PNUA, reforçando os recursos 
financeiros deste último, as suas 
capacidades e os gabinetes regionais,
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;

Or. fr

Alteração 71

Proposta de decisão
Anexo – n.º 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: 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 

(d) Colaborar com os países parceiros de 
um modo mais estratégico. Para isso, 
haverá que direcionar a cooperação: i) 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; ii)
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, do intercâmbio de 
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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.

informações e de capacidades com vista a 
resolver os problemas ambientais e 
climáticos à escala regional; iii) 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. iv) para a 
aplicação do quadro decenal de 
programação relativo aos modos de 
consumo e de produção sustentáveis 
adotado na Cimeira Rio+20;

Or. fr

Alteração 72

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, 
os diferentes tratados 
intergovernamentais relativos à 
conservação da fauna selvagem e dos seus 
habitats à escala mundial 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. fr
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Alteração 73

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 – alínea g-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Adotar uma estratégia comercial 
baseada na reciprocidade em matéria de 
normas ambientais, tanto num plano 
multilateral (OMC) como num plano 
bilateral, no âmbito de acordos de 
comércio livre com os diferentes países 
terceiros, em conformidade com os seus 
níveis de desenvolvimento; 

Or. fr

Alteração 74

Proposta de decisão
Anexo – ponto 100 – parágrafo 2 – alínea g-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Garantir a participação ativa dos 
cidadãos e das organizações da sociedade 
civil que trabalham em prol do 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial, em conformidade com a 
Declaração Rio +201, e melhorar a 
governação em matéria de ambiente, 
favorecendo o desenvolvimento das 
iniciativas regionais e nacionais; 
_______________
1 Em conformidade com o n.° 88, 
alínea h), da Declaração Rio+20.

Or. fr
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Alteração 75

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 
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. 

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 
clima e a energia, as metas para a 
biodiversidade e os marcos da eficiência na 
utilização dos recursos. No que diz respeito 
à produção e ao tratamento dos resíduos, 
deverão ser conseguidos progressos em 
matéria de conhecimento e de 
harmonização de dados, no contexto da 
regulamentação estatística europeia 
existente. Em coordenação com as partes 
interessadas no contexto do Roteiro para 
uma Europa Eficiente na utilização dos 
recursos e no contexto comum da 
aplicação da estratégia Biodiversidade 
2020, 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. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O anterior programa de ação em matéria de ambiente expirou no final de julho de 2012. Urge 
portanto chegar a um acordo sobre o novo quadro geral até 2020 e propor uma visão 
ambiciosa e realista para 2050, inscrevendo-se na dinâmica da Cimeira Rio+20. 

O próprio título do programa, «Viver bem, dentro das limitações do nosso planeta», refere-se 
a uma reflexão filosófica sobre a relação entre o homem e a natureza e sobre a necessidade de 
reconciliar, em torno da noção de desenvolvimento sustentável, a atividade económica e a 
proteção do ambiente. Trata-se portanto de substituir a vontade de viver cega por uma ética 
responsável, resumida pelo ditado segundo o qual «não herdamos a terra dos nossos 
antepassados, pedimo-la emprestada aos nossos filhos».  

A Carta Mundial da Natureza, de 1982, incluía já todos os preceitos, mas é preciso constatar 
que, 30 anos depois, os desafios continuam a ser significativos em matéria de pressão 
exercida nos recursos naturais, de degradação dos ecossistemas, de consumo de energia, de 
poluições, de resíduos, de riscos para a saúde ou, ainda, de alterações climáticas. No entanto, 
coloca-se simultaneamente o importante desafio da manutenção ou da melhoria das condições 
de vida das pessoas na Europa e no mundo. Assim sendo, como podemos ser, ao mesmo 
tempo, defensores do planeta e criadores de riquezas? 

Num período de crise económica e de austeridade, enfatizar uma política ambiental seria 
quase impossível, pois tal seria interpretado como uma prioridade secundária ou, então, como 
um constrangimento ou um entrave ao crescimento económico e ao emprego. Seria 
conveniente substituir esta visão a curto prazo e geradora de divisões por uma combinação 
eficaz da mensagem ambiental e das preocupações económicas e industriais, associando todos 
os intervenientes numa abordagem inovadora e garante de progresso. 

A ação em prol do ambiente origina custos muito elevados – tal como a inação neste domínio 
– mas tem também benefícios que nem as finanças públicas nem os investidores privados 
podem descurar durante o período atual. Por esta razão, a preocupação ambiental não deve 
continuar a ser a variável de ajustamento mas sim integrar-se, a montante, as diferentes 
políticas setoriais. 

Ao propor um regime geral, o sétimo programa de ação em matéria de ambiente pode servir 
de grande manifesto ambiental da União Europeia perante os seus cidadãos e o resto do 
mundo e de ato fundador de um «New Deal» ecológico europeu no horizonte de 2020, garante 
de um crescimento mais «verde» e gerador de emprego.  

A ideia de crescimento «verde», promovida pela Declaração da OCDE de 2009, não pertence 
a uma ou outra corrente política e pode ser amplamente consensual. Baseia-se numa economia 
que utiliza menos, ou melhor, a energia e as matérias-primas, que produz e consome de forma 
inteligente, evitando os desperdícios, e que controla as emissões e os resíduos, reduzindo 
simultaneamente as pressões sobre o ambiente. Não significa regressão mas aposta, pelo 
contrário, na utilização eficaz dos recursos, na inovação e na competitividade das empresas. 

Para atingir este crescimento «verde», o sétimo programa de ação em matéria de ambiente 
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exige muitos esforços, que devem ser compreendidos. Porém, a evolução permanente e a 
crescente complexidade da legislação ambiental, a imbricação e até mesmo a sobreposição de 
normas originam uma instabilidade jurídica, dificuldades de compreensão e preocupações 
para as empresas, as administrações a todos os níveis e os particulares. Isto provoca 
igualmente diferenças consideráveis em termos de aplicação, quer entre os Estados-Membros 
quer no interior de cada um deles, encargos administrativos e conflitos de interpretação e de 
jurisprudência. A este aspeto junta-se por vezes a falta de vontade política, uma vez 
assumidos os compromissos a nível europeu e internacional. 

De tal forma que, em 2011, o ambiente foi o domínio onde se registaram mais infrações ao 
direito comunitário na União, ou seja, 299 casos, correspondentes a 17 % do total das 
infrações, e foram abertos 114 novos processos por infração. Infrações estas que têm um custo 
financeiro e humano elevado.

Por conseguinte, para ser mais bem aceite e aplicada, a legislação ambiental europeia deve ter 
uma base sólida de conhecimentos científicos, procurar mais coerência e simplificação, mas 
também respeitar os princípios da regulamentação inteligente, baseando-se na avaliação de 
impacto, na avaliação de políticas existentes («balanço de qualidade») e na análise da 
incidência na competitividade. 

Além disso, o controlo da aplicação desta legislação deve ser reforçado com determinação em 
toda a UE, consolidando os sistemas nacionais de inspeção ambiental, através de uma maior 
implicação das autoridades locais e regionais e prevendo um apoio comunitário, se necessário.  
Do mesmo modo, a utilização e a eficácia dos financiamentos europeus no domínio ambiental 
deverão ser melhoradas, a fim de garantir resultados tangíveis no terreno. 

Por outro lado, a comunicação sobre a política ambiental da União merece uma maior 
atenção. É necessária mais pedagogia para garantir a todos os níveis das administrações, aos 
empresários e aos investidores, bem como aos cidadãos, a legibilidade e a previsibilidade 
indispensáveis relativamente às escolhas ambientais da UE. Desta evolução só pode resultar 
uma melhor aplicação da legislação comunitária. Além do mais, reforçará o sentimento de 
apropriação, de modo que os europeus tenham orgulho em proteger o capital natural e 
melhorar a situação do ambiente no seu continente e no mundo. Além disso, o sétimo 
programa de ação em matéria de ambiente deveria transmitir uma mensagem política forte ao 
resto do mundo e contribuir para a criação de uma governação internacional no domínio do 
ambiente, que ultrapasse a solidariedade financeira. A UE deve, na verdade, conseguir que os 
países terceiros se comprometam a um empenhamento idêntico por parte dos países terceiros 
em matéria ambiental e climática. 

Não pode ficar isolada nos esforços que envida, a nível internacional, e deve poder contar 
com parceiros fortes. A diplomacia ambiental da UE deve, por conseguinte, evitar os perigos 
da ingenuidade em matéria de comércio, respeitando no entanto os princípios da OMC. 
Incumbe portanto à UE a responsabilidade de definir melhor as condições de acesso ao seu 
mercado e de apenas o abrir se os países terceiros preservarem o ambiente, reduzindo as suas 
emissões de gases com efeito de estufa, e se as empresas europeias não estiverem em 
desvantagem em situação de concorrência desleal.  Assim sendo, a UE deve intensificar os 
esforços para lutar contra o dumping ambiental e as fugas de carbono. O facto de a UE se 
limitar a compromissos unilaterais não seria considerado justo pelos empresários europeus e 
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desincentivá-los-ia de prosseguir as suas atividades no território da União. 

Por último, a preocupação ambiental é uma questão de responsabilidade para a UE, para os 
países terceiros mas também e sobretudo para as pessoas. O sétimo programa de ação em 
matéria de ambiente deve voltar a colocar o cidadão europeu no centro da problemática. O 
novo programa europeu deve procurar educar, informar, formar e reforçar a participação do 
cidadão europeu, promover as suas ações cidadãs mas promover o acesso à justiça em matéria 
de ambiente. Assim sendo, haverá melhor oportunidade do que 2013, «Ano Europeu da 
Cidadania», para desenvolver o civismo ambiental na União? 


