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Alteração 1
Silvia-Adriana Țicău

Projecto de parecer
Considerando A

Projecto de parecer Alteração

A. Considerando que as alterações 
climáticas são um fenómeno global e têm 
um impacto desigual nas regiões à escala 
mundial; considerando que até mesmo os 
aspectos socioeconómicos, os custos e os 
benefícios serão diferentes, tanto nos 
países em desenvolvimento como nos 
países mais desenvolvidos; considerando 
que a resposta às alterações climáticas tem, 
por conseguinte, de integrar medidas de 
adaptação, juntamente com estratégias para 
garantir uma via eficaz rumo a um 
desenvolvimento sustentável, através de
planos de acção claros e abrangentes em 
todos os sectores em causa,

A. Considerando que as alterações 
climáticas são um fenómeno global e têm 
um impacto desigual, quer nas regiões do 
globo, quer entre os vários sectores 
afectados; considerando que até mesmo os 
aspectos socioeconómicos, os custos e os 
benefícios serão diferentes, tanto nos 
países em desenvolvimento como nos 
países mais desenvolvidos; considerando 
que a resposta às alterações climáticas tem, 
por conseguinte, de integrar medidas de 
adaptação, juntamente com estratégias para 
garantir uma via eficaz rumo a um 
desenvolvimento sustentável, através de 
planos de acção claros e abrangentes em 
todos os sectores em causa,

Or. ro

Alteração 2
Anni Podimata

Projecto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

A-A. Considerando que as consequências
das alterações climáticas se repartem de
forma desigual, também n interior da UE, 
as regiões da Europa meridional e os
países da bacia mediterrânica são mais 
vulneráveis e se confrontam já com 
consequências imediatas e visíveis, tais 
como a seca intensa e prolongada e a 
falta de água, os extensos e catastróficos 
incêndios florestais e o risco imediato de 
destruição das florestas e da 
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desertificação; considerando que o 
quadro de acção europeu para a 
adaptação às alterações climáticas deve 
ter plenamente em conta esta dimensão 
territorial do problema e prever o 
planeamento e financiamento de políticas 
totalmente adaptadas às necessidades 
particulares das regiões do Sul da 
Europa, para que as alterações climáticas 
não sejam mais um factor de 
agravamento das desigualdades 
económicas, sociais e ambientais entre as 
regiões da UE;

Or. el

Alteração 3
Romana Jordan Cizelj

Projecto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

B-A. Considerando que, segundo a 
Directiva RCLE-UE revista, os 
Estados--Membros devem destinar parte 
das receitas do RCLE, quer para as 
medidas de mitigação, quer para as 
medidas de adaptação,

Or. en

Alteração 4
Anni Podimata

Projecto de parecer
Considerando C

Projecto de parecer Alteração

C. Considerando que as alterações 
climáticas terão inevitavelmente um 
impacto sobre a oferta assim como sobre a 
procura energética; considerando que as 
condições meteorológicas como 
precipitação intensa, aumento da 
temperatura, ondas de calor, secas, 

C. Considerando que as alterações 
climáticas terão inevitavelmente um 
impacto sobre a oferta energética e a 
dimensão externa da segurança 
energética da UE, assim como sobre a 
procura energética; considerando que as 
condições meteorológicas como 
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tempestades severas, inundações e 
incêndios podem causar interrupções 
significativas e danos nas infra-estruturas 
de abastecimento de energia, afectando por 
conseguinte directamente a produção, o 
transporte e a distribuição de energia aos 
respectivos consumidores finais,

precipitação intensa, aumento da 
temperatura, ondas de calor, secas, 
tempestades severas, inundações e 
incêndios podem causar interrupções 
significativas e danos nas infra-estruturas 
de abastecimento de energia, afectando por 
conseguinte directamente a produção, o 
transporte e a distribuição de energia aos 
respectivos consumidores finais,

Or. el

Alteração 5
Eija-Riitta Korhola

Projecto de parecer
Considerando D

Projecto de parecer Alteração

Considerando que a diversificação das 
fontes e dos fornecedores de energia é um 
instrumento importante para garantir a 
igualdade de acesso a um abastecimento 
adequado de energia, que seja ao mesmo 
tempo conforme com o objectivo da UE de 
reforçar a utilização de energia proveniente 
de fontes renováveis e de reduzir as 
emissões de CO2,

Considerando que a diversificação das 
fontes e dos fornecedores de energia é um 
instrumento importante para garantir a 
igualdade de acesso a um abastecimento 
adequado de energia, que seja ao mesmo 
tempo conforme com o objectivo da UE de 
reforçar a utilização de energia proveniente 
de fontes renováveis, bem como de outras
fontes livres de carbono, e de reduzir as 
emissões de CO2,

Or. en

Alteração 6
Anni Podimata

Projecto de parecer
Considerando D

Projecto de parecer Alteração

D. Considerando que a diversificação das 
fontes e dos fornecedores de energia é um 
instrumento importante para garantir a 
igualdade de acesso a um abastecimento 
adequado de energia, que seja ao mesmo 

D. Considerando que a diversificação das 
fontes e dos circuitos de distribuição da 
energia e dos fornecedores de energia é um 
instrumento importante para garantir a 
igualdade de acesso a um abastecimento 
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tempo conforme com o objectivo da UE de 
reforçar a utilização de energia proveniente 
de fontes renováveis e de reduzir as 
emissões de CO2,

adequado de energia, que seja ao mesmo 
tempo conforme com o objectivo da UE de 
reforçar a utilização de energia proveniente 
de fontes renováveis e de reduzir as 
emissões de CO2,

Or. el

Alteração 7
Eija-Riitta Korhola

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que fenómenos climáticos 
extremos, juntamente com a prevista 
subida do nível dos mares e maiores 
variações de precipitação requerem 
medidas de adaptação, inclusive dentro dos 
actuais sistemas de infra-estrutura, o que 
gerará custos elevados, mas, no entanto, 
suportáveis, já que são muito inferiores aos 
custos devidos à inacção a médio e a longo 
prazo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a fornecerem, no âmbito 
de um plano de acção nacional específico, 
informações sobre esses custos e a 
respectiva distribuição;  

1. Reconhece que fenómenos climáticos 
extremos, juntamente com a prevista 
subida do nível dos mares e maiores 
variações de precipitação requerem 
medidas de adaptação, inclusive dentro dos 
actuais sistemas de infra-estrutura, o que 
gerará custos elevados, mas, no entanto, 
suportáveis, já que são muito inferiores aos 
custos devidos à inacção a médio e a longo 
prazo; requer, porém, que a base 
científica dessas medidas satisfaça os 
critérios de uma climatologia fidedigna, 
que preveja um método de revisão pelos 
pares e um conjunto de adequados 
processos de avaliação, para além de ficar 
sujeito a uma constante actualização a 
partir dos resultados da pesquisa de uma 
forma que seja transparente; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
fornecerem, com base em tais elementos e
no âmbito de um plano de acção nacional 
específico, informações sobre esses custos 
e a respectiva distribuição;

Or. en
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Alteração 8
Adam Gierek

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que fenómenos climáticos 
extremos, juntamente com a prevista 
subida do nível dos mares e maiores 
variações de precipitação requerem 
medidas de adaptação, inclusive dentro dos 
actuais sistemas de infra-estrutura, o que 
gerará custos elevados, mas, no entanto, 
suportáveis, já que são muito inferiores aos 
custos devidos à inacção a médio e a longo 
prazo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a fornecerem, no âmbito 
de um plano de acção nacional específico, 
informações sobre esses custos e a 
respectiva distribuição;   

1. Reconhece que fenómenos climáticos 
extremos, juntamente com a prevista 
subida do nível dos mares e maiores 
variações de precipitação requerem novos 
projectos e medidas de adaptação para a 
respectiva consecução, em especial na 
agricultura e na gestão das bacias 
hidrográficas e de drenagem, inclusive
dentro dos actuais sistemas de 
infra-estrutura, o que gerará custos 
operacionais elevados, mas, no entanto, 
suportáveis, já que são muito inferiores aos 
custos devidos à inacção a médio e a longo 
prazo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a fornecerem, no âmbito 
de um plano de acção nacional específico, 
informações sobre esses custos e a 
respectiva distribuição;

Or. pl

Alteração 9
Romana Jordan Cizelj

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Observa que a criação de 
infra--estruturas energéticas interligadas 
e a cobertura da banda larga a nível 
europeu promoveria a adequação em 
termos de uma construção de capacidades 
mais adaptativa e de uma melhor partilha 
de riscos;

Or. en
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Alteração 10
Romana Jordan Cizelj

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Exorta a Comissão a prever uma 
avaliação exaustiva dos eventuais riscos 
colocados pelas alterações climáticas às 
infra-estruturas críticas, como as redes de 
energia ou de telecomunicações, que são 
cruciais para o funcionamento do 
mercado interno;

Or. en

Alteração 11
Romana Jordan Cizelj

Projecto de parecer
Nº 1-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-C. Partilha o ponto de vista segundo o 
qual há que desenvolver o mais depressa 
possível metodologias para a avaliação 
climática de projectos de infra-estruturas;

Or. en

Alteração 12
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta que as medidas de 
abastecimento energético e relativas ao 
acesso à energia devem ser definidas num 
contexto de solidariedade entre 

3. Salienta que as medidas de 
abastecimento energético e relativas ao 
acesso à energia devem ser definidas num 
contexto de solidariedade entre 
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Estados-Membros, e que a UE deve 
contribuir para uma mudança da política 
global no sentido da eficiência energética, 
e garantir fontes de energia renováveis, de 
acordo com o calendário estabelecido na 
Directiva 2009/28/CE; exorta os 
Estados-Membros a apresentarem, até 30 
de Junho de 2010, os seus planos de acção 
nacionais de acordo com os modelos e 
parâmetros estabelecidos pela UE;

Estados-Membros, e que a UE deve 
contribuir para uma mudança da política 
global no sentido do reforço da eficiência 
energética, e da promoção das fontes 
renováveis de energia; assinala que a UE 
tem que garantir fontes de energia 
renováveis, de acordo com o calendário 
estabelecido na Directiva 2009/28/CE;
exorta os Estados-Membros a 
apresentarem, até 30 de Junho de 2010, 
planos de acção nacionais ambiciosos, 
vastos e realistas de acordo com os 
modelos e parâmetros estabelecidos pela 
UE, salientando que a procura por parte 
de cada Estado-Membro de energia 
proveniente de fontes renováveis se deve 
basear principalmente na produção 
nacional e que o recurso ao mecanismo 
de transferências estatísticas de energia 
proveniente de fontes renováveis entre 
Estados-Membros só deve ocorrer quando 
for considerado absolutamente 
justificado;

Or. el

Alteração 13
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Salienta, paralelamente, que neste 
contexto deverá ser dada prioridade 
absoluta à promoção da estratégia 
comunitária de apoio ao objectivo de 
aumento da eficiência energética de 20% 
até 2020; considera igualmente oportuno, 
no quadro da avaliação dos actuais 
programas de acção sobre a eficiência 
energética, que se examine a possibilidade
de tornar esse objectivo legalmente 
vinculativo a nível comunitário;
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Or. el

Alteração 14
Yannick Jadot

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Assinala que a UE e os 
Estados-Membros devem clarificar o 
montante da sua contribuição financeira 
para efeitos de cooperação tecnológica com 
os seus parceiros, no intuito de reforçar os 
investimentos, tanto privados como 
públicos, em particular, em relação ao seu 
futuro Plano Nacional de Acção para a 
Eficiência Energética e Plano Nacional de 
Acção para as Energias Renováveis, e 
enaltece a comunicação da Comissão em 
que esta se compromete a aumentar de 
forma substancial os fundos destinados à 
investigação no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma economia energética 
sustentável;

4. Assinala que a UE e os 
Estados-Membros devem clarificar o 
montante da sua contribuição financeira 
para efeitos de cooperação tecnológica com 
os seus parceiros à luz dos compromissos 
assumidos na Conferência de Copenhaga 
sobre as Alterações Climáticas em matéria 
de utilização das receitas provenientes dos 
leilões do RCLE e dos chamados 
financiamentos de arranque rápido, no 
intuito de reforçar os investimentos, tanto 
privados como públicos, em particular, em 
relação ao seu futuro Plano Nacional de 
Acção para a Eficiência Energética e Plano 
Nacional de Acção para as Energias 
Renováveis, e enaltece a comunicação da 
Comissão em que esta se compromete a 
aumentar de forma substancial os fundos 
destinados à investigação no domínio da 
energia, a fim de desenvolver uma 
economia energética sustentável;

Or. en

Alteração 15
Yannick Jadot

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece que as actuais alterações 
climáticas têm um impacto considerável no 
desenvolvimento económico e poderiam 
causar graves perturbações nas actividades 

5. Reconhece que as actuais alterações 
climáticas têm um impacto considerável no 
desenvolvimento económico e poderiam 
causar graves perturbações nas actividades 
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económicas e sociais; considera que as 
medidas de adaptação económica, 
incluindo uma mudança no sentido de uma 
produção industrial mais sustentável, 
requerem ao mesmo tempo a 
disponibilização de fundos suficientes para 
medidas de adaptação e de mitigação, e 
que estas medidas não se devem limitar à 
utilização das receitas do regime do 
comércio de licenças de emissão, mas 
carecem de fundos inovadores adicionais, 
tanto de fontes públicas como privadas;

económicas e sociais; considera que as 
medidas de adaptação económica, 
incluindo uma mudança no sentido de uma 
produção industrial mais sustentável, 
requerem ao mesmo tempo a 
disponibilização de fundos suficientes para 
medidas de adaptação e de mitigação, e 
que estas medidas não se devem limitar à 
utilização das receitas do regime do 
comércio de licenças de emissão — sem 
deixar de recordar o imperativo, ao abrigo 
da legislação vigente, de se dedicar, pelo 
menos, 50% dessas receitas a medidas do 
foro climático, incluindo os esforços de 
adaptação, quer na UE, quer nos países 
em desenvolvimento —, mas carecem de 
fundos inovadores adicionais, tanto de 
fontes públicas como privadas; frisa que os 
fundos disponibilizados em vários planos 
de recuperação económica também devem 
ser usados em investimentos no domínio 
da adaptação e que, em qualquer dos 
casos, devem ser avaliados do ponto de 
vista climático;

Or. en

Alteração 16
Yannick Jadot

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Sublinha a necessidade de garantir 
que a legislação em vigor sobre 
licenciamento industrial e estudos de 
impacto ambiental tenha em conta os 
efeitos das alterações climáticas em todas 
as infra-estruturas ou actividades 
industriais que estejam previstas; salienta 
que, no caso das infra-estruturas 
energéticas, os impactos das alterações 
climáticas deverão ser tidos em conta, 
tanto ao nível de cada um dos elementos 
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componentes das infra-estruturas a título 
individual, como também no plano dos 
sistemas energéticos à escala nacional e 
europeia;

Or. en

Alteração 17
Romana Jordan Cizelj

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Observa que as PME de múltiplos 
sectores são particularmente vulneráveis 
às alterações climáticas, encontrando-se 
amiúde insuficientemente preparadas 
para lhes fazer face; insta a Comissão a 
avaliar o estado de preparação das PME 
para as alterações climáticas, incluindo os 
regimes seguradores disponíveis, e a 
identificar os eventuais instrumentos que 
as ajudem a ultrapassar este problema;

Or. en

Alteração 18
Yannick Jadot

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Exorta os Estados-Membros e a 
Comissão Europeia a certificarem-se de 
que todas as políticas, incluindo as
relacionadas com a energia ou a 
agricultura, tenham em conta os efeitos 
das alterações climáticas; insta, 
designadamente, os Estados-Membros a 
adaptarem os códigos das actividades de 
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construção, de molde a que eles 
assegurem que as novas construções e os
trabalhos de renovação das existentes 
tenham na devida conta a adaptação às 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 19
Yannick Jadot

Projecto de parecer
Nº 6-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-C. Destaca a importância da criação de 
planos nacionais de adaptação baseados 
num quadro comum europeu, a fim de 
que os Estados-Membros planeiem e 
comuniquem os seus esforços de 
adaptação, incluindo os que dizem 
respeito aos sistemas e às políticas 
referentes à energia; considera que esses 
planos devem incluir mapas de risco sobre 
a energia e as instalações industriais que 
possam constituir um perigo para o 
ambiente ou para a saúde pública, na 
eventualidade da ocorrência de condições 
climáticas adversas; requer que tais 
informações sejam postas à disposição do 
público e dos demais Estados-Membros;

Or. en

Alteração 20
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 7 – alínea b)

Projecto de parecer Alteração

b. os países em desenvolvimento, para 
apoiar a sua luta contra as alterações 
climáticas, que afectam as regiões mais 

b. os países em desenvolvimento, para 
apoiar a sua luta contra as alterações 
climáticas, que afectam as regiões mais 
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vulneráveis desses países; vulneráveis desses países, sempre no 
respeito das particularidades de cada 
região e tendo por objectivo o 
desenvolvimento económico e social das  
regiões dos países em desenvolvimento 
com as quais se desenvolve a cooperação 
internacional ;

Or. el

Alteração 21
Adam Gierek

Projecto de parecer
N.º 7 – alínea b-A) (nova)

Projecto de parecer Alteração

b-A. países terceiros vizinhos da UE, nos 
quais os efeitos das alterações climáticas 
sejam similares aos que se observam na 
União Europeia;

Or. pl

Alteração 22
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 8

Projecto de parecer Alteração

8. Releva a necessidade de aumentar os 
recursos financeiros para I&D em matéria 
de alterações climáticas, assim como a 
iniciativa da Comissão para criar com os 
Estados-Membros um sistema de 
informação ambiental integrado e 
partilhado à escala mundial, a fim de 
melhorar a disponibilidade dos dados sobre 
as alterações causadas ao ambiente, já que 
também outras medidas têm de ser tomadas 
em consideração, como um reforço 
considerável dos meios de financiamento 
para efeitos de mitigação e adaptação 

8. Releva a necessidade de aumentar os 
recursos financeiros para I&D em matéria 
de alterações climáticas. Em particular 
devido à incerteza científica quanto ao 
horizonte temporal, à dimensão e às 
regiões geográficas específicas e os 
sectores produtivos que serão afectados 
pelas consequências das alterações 
climáticas na Europa, será necessário 
consagrar recursos à investigação sobre o 
clima, a qual se pode fazer da forma mais 
eficaz a nível europeu e constituir uma 
base estável para a definição de políticas 
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relacionadas com os programas e projectos 
de I&D;

de adaptação às alterações climáticas. 
Também será necessário aumentar os 
recursos para a iniciativa da Comissão 
para criar com os Estados Membros um 
sistema de informação ambiental integrado 
e partilhado à escala mundial, a fim de 
melhorar a disponibilidade dos dados sobre 
as alterações causadas ao ambiente, já que 
também outras medidas têm de ser tomadas 
em consideração, como um reforço 
considerável dos meios de financiamento 
para efeitos de mitigação e adaptação 
relacionadas com os programas e projectos 
de I&D;

Or. el

Alteração 23
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-A. Saúda a recente comunicação da 
Comissão sobre os investimentos no 
desenvolvimento de tecnologias com 
baixas emissões de carbono (Plano SET), 
que torna claro que a iniciativa do 
mercado não é suficiente e que as 
inovações tecnológicas necessárias para 
atingir os objectivos da política energética 
e climática da UE pressupõem a 
coexistência de investimentos públicos e 
privados; assinala, igualmente que o 
roteiro da UE em relação ao investimento 
nestas tecnologias deve dar prioridade às 
tecnologias das fontes de energia 
renovável e garantir a participação de 
todas as entidades do mercado, em 
particular as PME nos projectos relativos 
à eficiência energética; 

Or. el
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Alteração 24
Romana Jordan Cizelj

Projecto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-A. Sublinha a importância dos serviços 
via satélite para as operações de 
salvamento na eventualidade da 
ocorrência de catástrofes naturais; saúda, 
a este propósito, o rápido apoio prestado 
pelo Sistema de Monitorização Global do 
Ambiente e da Segurança (GMES) às 
autoridades da protecção civil após o 
dramático tremor de terra ocorrido no 
Haiti; convida todos os parceiros 
envolvidos a, logo que possível, tornarem 
o sistema GMES plenamente operacional;

Or. en

Alteração 25
Adam Gierek

Projecto de parecer
N.º 9

Projecto de parecer Alteração

9. Salienta, neste contexto, a grande 
importância das iniciativas a nível local 
para participar activamente na luta contra 
as alterações climáticas, e chama a atenção 
para o importante papel do intercâmbio de 
informações sobre boas práticas e de 
campanhas de informação adequadas, em 
coordenação com as iniciativas mais 
amplas empreendidas pelas autoridades 
nacionais e pela UE.

9. Salienta, neste contexto, a grande 
importância das iniciativas a nível local 
como, por exemplo, a da florestação, para 
participar activamente na luta contra as 
alterações climáticas, e chama a atenção 
para o importante papel do intercâmbio de 
informações sobre boas práticas e de 
campanhas de informação adequadas sobre 
o modo como as zonas costeiras, as zonas 
montanhosas, as ilhas e as terras baixas 
se devem adaptar às alterações climáticas, 
em coordenação com as iniciativas mais 
amplas empreendidas pelas autoridades 
nacionais e pela UE.
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Or. pl

Alteração 26
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 9

Projecto de parecer Alteração

9. Salienta, neste contexto, a grande 
importância das iniciativas a nível local 
para participar activamente na luta contra 
as alterações climáticas, e chama a atenção 
para o importante papel do intercâmbio de 
informações sobre boas práticas e de 
campanhas de informação adequadas, em 
coordenação com as iniciativas mais 
amplas empreendidas pelas autoridades 
nacionais e pela UE.

9. Salienta, neste contexto, a grande 
importância das iniciativas a nível local e 
regional para participar activamente na 
luta contra as alterações climáticas, e 
chama a atenção para o importante papel 
do intercâmbio de informações sobre boas 
práticas e de campanhas de informação 
adequadas, em coordenação com as 
iniciativas mais amplas empreendidas pelas 
autoridades nacionais e pela UE; 
paralelamente, assinala que as regiões 
periféricas podem desempenhar um papel 
particularmente importante através da 
produção descentralizada de energia, que 
contribui para uma melhor eficiência 
energética resultante da redução das 
perdas da rede e da melhor gestão da 
procura;

Or. el

Alteração 27
Silvia-Adriana Țicău

Projecto de parecer
N.º 9

Projecto de parecer Alteração

9. Salienta, neste contexto, a grande 
importância das iniciativas a nível local 
para participar activamente na luta contra 
as alterações climáticas, e chama a atenção 
para o importante papel do intercâmbio de 
informações sobre boas práticas e de 
campanhas de informação adequadas, em 

9. Salienta, neste contexto, a grande 
importância das iniciativas a nível local 
para participar activamente na luta contra 
as alterações climáticas, e chama a atenção 
para o importante papel do intercâmbio de 
informações sobre boas práticas e de 
campanhas de informação adequadas, em 
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coordenação com as iniciativas mais 
amplas empreendidas pelas autoridades 
nacionais e pela UE.

coordenação com as iniciativas mais 
amplas empreendidas pelas autoridades 
nacionais e pela UE, com vista a uma mais 
eficaz aplicação da legislação, das 
estratégias e dos programas comunitários 
neste domínio;

Or. ro

Alteração 28
Romana Jordan Cizelj

Projecto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

9-A. Considera que, no intuito de 
desenvolver uma base de conhecimento 
adequado sobre a adaptação às alterações 
climáticas e impulsionar o 
desenvolvimento de tecnologias de 
adaptação, se deve explorar plenamente 
toda a gama de iniciativas comunitárias 
actualmente existentes, como, por 
exemplo, a criação de Comunidades de
Conhecimento e Inovação (CCI) para a 
mitigação das – e a adaptação às –
alterações climáticas, como parte 
integrante do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia (IET).

Or. en

Alteração 29
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

9-A. Salienta que, para o sucesso da 
aplicação do quadro de acção europeu 
para a adaptação, desempenhará um 
papel decisivo a sua integração no quadro 
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de um acordo mundial coerente e 
ambicioso, com objectivos juridicamente 
vinculativos em matéria de combate às 
alterações climáticas, e que a UE deve 
assumir um papel protagonista nesse 
sentido. 

Or. el


