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Alteração 1
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N. º1

Projeto de parecer Alteração

1.Considera necessário correlacionar as 
políticas ambiental, de saúde e de 
ordenamento do território e melhorar a 
cooperação entre as regiões e a nível 
transfronteiriço para um desenvolvimento 
equilibrado entre as zonas urbanas e 
periurbanas e as zonas florestais e rurais;
considera benéficas as medidas que 
permitam evitar a alteração da alocação
das terras, tendo nomeadamente em vista a 
produção de combustíveis biocombustíveis;

1. Reconhece que as alterações climáticas, 
a perda de biodiversidade e o consumo 
excessivo dos recursos naturais são 
desafios que afetam todos os cidadãos da 
UE nas zonas urbanas e rurais e que são 
necessárias ações a todos os níveis de 
governo, de forma a mitigar esses efeitos;
considera necessário assegurar sinergias 
entre a política de coesão e as políticas 
ambiental, de saúde e de ordenamento do 
território e melhorar a cooperação entre 
governos locais, regiões e a nível 
transfronteiriço para um desenvolvimento 
equilibrado entre as zonas urbanas e 
periurbanas, florestais e rurais; considera 
benéficas as medidas que evitem a 
alteração na utilização das terras, tendo 
nomeadamente em vista a produção de 
biocombustíveis;

Or. en

Alteração 2
Jean-Paul Besset

Projeto de parecer
N. º1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera necessário correlacionar as 
políticas ambiental, de saúde e de 
ordenamento do território e melhorar a 
cooperação entre as regiões e a nível 
transfronteiriço para um desenvolvimento 
equilibrado entre as zonas urbanas e 
periurbanas e as zonas florestais e rurais;

1. Considera necessário correlacionar as 
políticas ambiental, de saúde e de 
ordenamento do território e melhorar a 
cooperação entre as regiões e a nível 
transfronteiriço para um desenvolvimento 
equilibrado entre diferentes tipos de 
utilização das terras, fomentando ao 
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considera benéficas as medidas que 
permitam evitar a alteração da alocação das 
terras, tendo nomeadamente em vista a 
produção de combustíveis biocombustíveis;

mesmo tempo a redução da expansão das 
zonas urbanas; considera benéficas as 
medidas que permitam evitar a alteração da 
alocação das terras, tendo nomeadamente 
em vista as monoculturas e a produção de 
biocombustíveis;

Or. en

Alteração 3
Erminia Mazzoni

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera necessário correlacionar as 
políticas ambiental, de saúde e de 
ordenamento do território e melhorar a 
cooperação entre as regiões e a nível 
transfronteiriço para um desenvolvimento 
equilibrado entre as zonas urbanas e 
periurbanas e as zonas florestais e rurais;
considera benéficas as medidas que 
permitam evitar a alteração da alocação 
das terras, tendo nomeadamente em vista a 
produção de combustíveis 
biocombustíveis;

1. Considera necessário correlacionar as 
políticas ambiental, de saúde e de 
ordenamento do território e melhorar a 
cooperação entre as regiões e a nível 
transfronteiriço para um desenvolvimento 
equilibrado entre as zonas urbanas e 
periurbanas e as zonas florestais e rurais;
considera necessário avaliar as medidas 
que regulamentem a alteração da alocação 
das terras, tendo nomeadamente em vista a 
produção de combustíveis 
biocombustíveis;

Or. it

Alteração 4
Alain Cadec

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera necessário correlacionar as 
políticas ambiental, de saúde e de 
ordenamento do território e melhorar a 
cooperação entre as regiões e a nível 

1. Considera necessário correlacionar as 
políticas ambiental, de saúde e de 
ordenamento do território e melhorar a 
cooperação entre as regiões, a nível 
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transfronteiriço para um desenvolvimento 
equilibrado entre as zonas urbanas e 
periurbanas e as zonas florestais e rurais;
considera benéficas as medidas que 
permitam evitar a alteração da alocação das 
terras, tendo nomeadamente em vista a 
produção de combustíveis 
biocombustíveis;

transfronteiriço e a nível das estratégias 
macrorregionais, para um 
desenvolvimento equilibrado entre as 
zonas urbanas e periurbanas e as zonas 
florestais e rurais; considera benéficas as 
medidas que permitam evitar a alteração da 
alocação das terras, tendo nomeadamente 
em vista a produção de combustíveis 
biocombustíveis;

Or. fr

Alteração 5
Jean-Paul Besset

Projeto de parecer
N. º1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha o potencial da gestão 
sustentável do território e as reservas 
naturais para a criação de empregos 
«ecológicos», e o seu impacto positivo nas 
economias locais e nos mercados de 
trabalho, em especial, nas zonas rurais;

Or. en

Alteração 6
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N. º2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário
relativo à gestão dos resíduos; sublinha a 
necessidade de uma estreita colaboração 

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais, regionais e os grupos 
comunitários locais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução da legislação da UE
relativa à gestão dos resíduos; sublinha a 
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com as universidades e os investigadores
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que permitam a sua reciclagem;

necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades e com a indústria 
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que aumentem a sua 
reciclagem e a eficiência dos recursos, 
procedendo à melhoria do planeamento, 
com vista à redução dos efeitos da 
extração de minerais e agregados;

Or. en

Alteração 7
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N. º2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; sublinha a 
necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades e os investigadores 
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que permitam a sua reciclagem;

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; apela aos 
Estados-Membros que fortaleçam o papel 
das autoridades regionais e locais na 
implementação e na gestão do programa; 
recomenda a adoção da metodologia de 
desenvolvimento local baseada em 
parcerias locais, sobretudo para projetos 
relacionados com questões urbanas, 
rurais e transfronteiriças; salienta a 
necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades e os investigadores 
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que permitam a sua reciclagem;

Or. en

Alteração 8
Vincenzo Iovine
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; sublinha a 
necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades e os investigadores 
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que permitam a sua reciclagem;

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; sublinha a 
necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades e os investigadores 
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que permitam a sua reciclagem
e para os sistemas alternativos capazes de 
eliminar os resíduos em pleno respeito 
pelo ambiente e pela Diretiva-Quadro 
relativa aos resíduos;

Or. it

Alteração 9
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; sublinha a 
necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades e os investigadores 
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que permitam a sua reciclagem;

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; encoraja a 
utilização do financiamento europeu para 
criar sistemas integrados de gestão de 
resíduos; sublinha a necessidade de uma 
estreita colaboração com as universidades e 
os investigadores para a conceção rápida 
de tecnologias inovadoras que permitam a 
sua reciclagem;

Or. ro
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Alteração 10
Jean-Paul Besset

Projeto de parecer
N. º2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; sublinha a 
necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades e os investigadores 
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que permitam a sua reciclagem;

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e envolver as 
partes interessadas para uma melhor 
execução do acervo comunitário relativo à 
gestão dos resíduos; sublinha a necessidade 
de uma estreita colaboração com as 
universidades e os investigadores para a 
conceção rápida de tecnologias inovadoras 
que permitam a sua reciclagem;

Or. en

Alteração 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; sublinha a 
necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades e os investigadores 
para a conceção rápida de tecnologias 
inovadoras que permitam a sua reciclagem;

2. Considera particularmente importante 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as 
parcerias público-privadas para uma 
melhor execução do acervo comunitário 
relativo à gestão dos resíduos; sublinha a 
necessidade de uma estreita colaboração 
com as universidades, os investigadores e 
as empresas para a conceção rápida de 
tecnologias inovadoras que permitam a sua 
reciclagem;

Or. es
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Alteração 12
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N. º3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para 
evitar custos suplementares; sublinha, além 
disso, a necessidade de realizar campanhas 
de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis;

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar os seus objetivos enquanto 
evita custos suplementares; sublinha, além 
disso, a necessidade de realizar campanhas 
de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis; sublinha a necessidade de uma 
melhor utilização da assistência técnica 
aos níveis nacional e regional, no sentido 
de aumentar a capacidade administrativa, 
especialmente nos novos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 13
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N. º3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para
evitar custos suplementares; sublinha, 
além disso, a necessidade de realizar 
campanhas de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis;

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar os objetivos da UE 2020 e 
evitar o impacto financeiro que resulta 
das alterações climáticas e da perda de 
biodiversidade; sublinha, além disso, a 
necessidade de realizar campanhas de 
informação, sensibilização e intercâmbio 
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de boas práticas a todos os níveis;

Or. en

Alteração 14
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para 
evitar custos suplementares; sublinha, além 
disso, a necessidade de realizar campanhas
de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis;

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para 
evitar custos suplementares; sublinha, além 
disso, a necessidade de realizar campanhas 
de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis; considera ser necessário fazer 
coincidir de forma eficaz os objetivos de 
investigação e inovação às necessidades 
de desenvolvimento locais e regionais;

Or. ro

Alteração 15
Jens Nilsson

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para 
evitar custos suplementares; sublinha, 

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para 
evitar custos desnecessários; sublinha, 
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além disso, a necessidade de realizar 
campanhas de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis;

além disso, a necessidade de olhar para os 
custos como investimentos para o futuro e 
para novos postos de trabalho e de realizar 
campanhas de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis;

Or. sv

Alteração 16
Erminia Mazzoni

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para 
evitar custos suplementares; sublinha, além 
disso, a necessidade de realizar campanhas 
de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis;

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para 
evitar custos suplementares; de modo a 
apoiar uma política de prevenção,
sublinha a necessidade de realizar 
campanhas de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis;

Or. it

Alteração 17
Jean-Paul Besset

Projeto de parecer
N. º3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas e o Sétimo 
Programa de Ação em matéria de 

3. Recomenda que se procure um equilíbrio 
equitativo entre a necessidade de combater 
as alterações climáticas, deter a perda de 
biodiversidade, e o Sétimo Programa de 
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Ambiente, a fim de que a União Europeia 
possa alcançar aos seus objetivos e para 
evitar custos suplementares; sublinha, além 
disso, a necessidade de realizar campanhas 
de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os 
níveis;

Ação em matéria de Ambiente, a fim de 
que a União Europeia possa alcançar aos 
seus objetivos e para evitar custos 
suplementares; sublinha, além disso, a 
necessidade de realizar campanhas de 
informação, sensibilização e intercâmbio 
de boas práticas a todos os níveis;

Or. en

Alteração 18
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N. º4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera necessário melhorar a 
cooperação entre regiões, bem como a 
nível transfronteiriço, nomeadamente em 
cooperação com países terceiros, no 
domínio da prevenção da poluição 
acidental de grande intensidade, a fim de 
evitar os seus efeitos a longo prazo; solicita 
à Comissão que preveja a elaboração de 
atos normativos sobre a química 
sustentável;

4. Considera necessário melhorar a 
cooperação entre governos locais, regiões 
e transfronteiras, nomeadamente em 
cooperação com países terceiros, para 
prevenir a poluição acidental de grande 
intensidade, assim como outros desastres 
naturais e provocados pelo homem, a fim 
de evitar os seus efeitos a longo prazo;
solicita à Comissão que preveja legislação 
para uma indústria química sustentável;

Or. en

Alteração 19
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera necessário melhorar a 
cooperação entre regiões, bem como a 
nível transfronteiriço, nomeadamente em 
cooperação com países terceiros, no 
domínio da prevenção da poluição 

4. Considera necessário melhorar a 
cooperação entre regiões, bem como a 
nível transfronteiriço, nomeadamente em 
cooperação com países terceiros, criando 
grupos para ações comuns no domínio da 
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acidental de grande intensidade, a fim de 
evitar os seus efeitos a longo prazo; solicita 
à Comissão que preveja a elaboração de 
atos normativos sobre a química 
sustentável;

prevenção da poluição acidental de grande 
intensidade, a fim de evitar os seus efeitos 
a longo prazo; solicita à Comissão que 
preveja a elaboração de atos normativos 
sobre a química sustentável;

Or. ro

Alteração 20
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N. º5

Projeto de parecer Alteração

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; salienta a 
importância da correlação entre as 
especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas;

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; sublinha a 
importância de assegurar o envolvimento 
das autoridades territoriais, em pé de 
igualdade com os representantes 
nacionais, tanto na conceção, como no 
processo de tomada de decisão para a 
definição e a implementação de políticas, 
no sentido de alcançar os objetivos da UE, 
respeitando, ao mesmo tempo, os 
diferentes bens nacionais e 
constitucionais; salienta a importância da 
correlação entre as especificidades locais e 
regionais e as estratégias necessárias para a 
execução destas políticas;

Or. en

Alteração 21
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N. º5
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Projeto de parecer Alteração

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; salienta a 
importância da correlação entre as 
especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas;

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais 
concebidas para mitigar a perda de 
biodiversidade e as alterações climáticas 
em todas as políticas setoriais; salienta a 
importância da correlação entre as 
autoridades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas;

Or. en

Alteração 22
Jens Nilsson

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; salienta a 
importância da correlação entre as 
especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas.

5. Acredita que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais de 
forma visível e consistente em todas as 
políticas setoriais, cabendo, neste domínio, 
uma responsabilidade significativa às 
autoridades locais e regionais; realça que 
uma forte política de coesão também é 
necessária para a implementação da 
política ambiental; salienta a importância 
da correlação entre as especificidades 
locais e regionais e as estratégias 
necessárias para a execução destas 
políticas.

Or. sv

Alteração 23
Jean-Paul Besset

Projeto de parecer
N. º5
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Projeto de parecer Alteração

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; salienta a 
importância da correlação entre as 
especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas;

5. Salienta que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; salienta a 
importância da correlação entre as 
especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas; recomenda, portanto, a 
integração da dimensão territorial na 
Avaliação Estratégica do Impacto 
Ambiental;

Or. en

Alteração 24
Rolandas Paksas

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; salienta a 
importância da correlação entre as 
especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas;

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; salienta a 
importância da correlação entre as 
especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas; exorta a que os objetivos 
ambientais sejam integrados nas grandes 
áreas orçamentais, tal como o 
desenvolvimento rural e a agricultura;

Or. lt

Alteração 25
Rosa Estaràs Ferragut
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais e regionais; salienta a 
importância da correlação entre as 
especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas;

5. Reconhece que é conveniente garantir a 
integração das políticas ambientais em 
todas as políticas setoriais, cabendo, neste 
domínio, um papel significativo às 
autoridades locais, regionais e estatais; 
salienta a importância da correlação entre 
as especificidades locais e regionais e as 
estratégias necessárias para a execução 
destas políticas;

Or. es

Alteração 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de encorajar o 
desenvolvimento de projetos/programas 
locais, regionais e transfronteiriços que 
estejam estreitamente ligados à 
preservação da biodiversidade nas áreas 
em causa, e enfatiza a importância de 
envolver as ONG, o mundo académico e o 
setor privado no processo de preservação 
e recuperação da biodiversidade;

Or. ro

Alteração 27
Jean-Paul Besset

Projeto de parecer
N. º5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de fortalecer a utilização das 
Avaliações do Impacto Ambiental e das 
Avaliações Estratégicas do Impacto 
Ambiental na tomada de decisões local e 
regional, o que irá ajudar a evitar a 
degradação ambiental provocada pelo
homem;

Or. en

Alteração 28
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N. º5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha a necessidade de apoio 
financeiro da UE, aos níveis local e 
regional, para abordar desafios e riscos 
ambientais complexos; considera que 
deve ser dada uma atenção especial às 
regiões situadas nas fronteiras externas 
da UE;

Or. en

Alteração 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que, para alcançar 
resultados significativos, a implementação 
do programa a nível local e regional deve 
ter um melhor apoio e o processo deve ser 
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muito mais inclusivo no que toca a todas 
as partes interessadas;

Or. bg

Alteração 30
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N. º5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a importância da Política de 
Coesão no alcance dos objetivos da UE 
2020 e, por isso, congratula-se com o 
facto de a proposta da Comissão para 
uma Política de Coesão depois de 2013 se 
centrar no progresso rumo a uma 
economia de baixo carbono;

Or. en

Alteração 31
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita uma atenção especial para a 
situação de regiões e territórios com 
características geográficas específicas, 
como é o caso das ilhas, das regiões 
montanhosas ou das regiões com baixa 
densidade populacional;

Or. es

Alteração 32
Iosif Matula
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Defende a utilização de veículos 
menos poluentes e recomenda a 
elaboração de propostas de ação para o 
desenvolvimento de um sistema de 
transportes sustentável;

Or. ro

Alteração 33
Rolandas Paksas

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sustenta que o Sétimo Programa de 
Ação em matéria de Ambiente 
proporcionará às empresas, assim como 
às autoridades locais e regionais, um 
quadro de planeamento estruturado e de 
longo prazo, inclusive para os grandes 
investimentos em infraestruturas;

Or. lt

Alteração 34
Rolandas Paksas

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Insta a que o princípio da 
governação a vários níveis relativamente 
às questões ambientais seja integrado no 
Sétimo Programa de Ação em matéria de 
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Ambiente;

Or. lt


