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Alteração 1
Maurice Ponga

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação 
da Comissão sobre a Estratégia de 
Biodiversidade 2020 e constata que as 
alterações climáticas, a perda de 
biodiversidade, as ameaças de espécies 
invasoras e o consumo excessivo dos 
recursos naturais são desafios 
transnacionais e transregionais que afetam 
cada um dos cidadãos da UE, quer habitem 
num ambiente urbano quer numa área 
rural, e que é necessária uma ação urgente 
a todos os níveis de governo para mitigar 
esses efeitos;

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação 
da Comissão sobre a Estratégia de 
Biodiversidade 2020 e constata que as 
alterações climáticas, a perda de 
biodiversidade, as ameaças de espécies 
invasoras e o consumo excessivo dos 
recursos naturais são desafios 
transnacionais e transregionais que afetam 
cada um dos cidadãos da UE, quer habitem 
num ambiente urbano quer numa área 
rural, e que é necessária uma ação urgente 
a todos os escalões para mitigar esses 
efeitos; congratula-se que a Comissão, na 
sua comunicação, relembre a necessária 
colaboração entre esta, os 
Estados-Membros e as regiões 
ultraperiféricas para garantir uma 
proteção eficaz da biodiversidade nos 
territórios ultramarinos da Europa, que 
alberga mais espécies endémicas do que o 
conjunto do continente europeu;

Or. fr

Alteração 2
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação 
da Comissão sobre a Estratégia de 
Biodiversidade 2020 e constata que as 
alterações climáticas, a perda de 

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação 
da Comissão sobre a Estratégia de
Biodiversidade 2020 e constata que as 
alterações climáticas, a perda de 
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biodiversidade, as ameaças de espécies 
invasoras e o consumo excessivo dos 
recursos naturais são desafios 
transnacionais e transregionais que afetam 
cada um dos cidadãos da UE, quer habitem 
num ambiente urbano quer numa área 
rural, e que é necessária uma ação urgente 
a todos os níveis de governo para mitigar 
esses efeitos;

biodiversidade, as ameaças de espécies 
invasoras e o consumo excessivo dos 
recursos naturais são desafios 
transnacionais e transregionais que afetam 
cada um dos cidadãos da UE, quer habitem 
num ambiente urbano quer numa área 
rural, e que é necessária uma ação urgente 
a todos os níveis de governo (local, 
regional e nacional) para mitigar esses 
efeitos;

Or. en

Alteração 3
Erminia Mazzoni

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Realça que a estratégia faz parte da 
iniciativa emblemática para uma Europa 
eficiente em recursos e relembra que a 
política regional desempenha um papel 
fundamental para garantir o crescimento 
sustentável através das ações que apoia 
para dar resposta às questões climáticas, 
energéticas e ambientais;

Or. en

Alteração 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas, a urbanização e, de um 
modo geral, as intervenções físicas sobre 
o território são, entre outros, os fatores 
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governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats 
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local suscetíveis de produzir  
benefícios em termos de biodiversidade e  
travar a perda adicional de habitats;

mais significativos da fragmentação dos 
ecossistemas e dos habitats; solicita aos 
Estados e aos governos locais e regionais, 
no âmbito das suas competências, que, 
nas suas normas de planeamento e nas 
suas ações de execução, considerem estes 
fatores de potencial ameaça aos 
ecossistemas e habitats; apoia mais 
reformas e o recurso a políticas de 
desenvolvimento regional e local 
suscetíveis de produzir  benefícios em 
termos de biodiversidade e  travar a perda 
adicional de habitats;

Or. es

Alteração 5
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os
governos locais e regionais que 
considerem essa ameaça aos ecossistemas e 
habitats nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local suscetíveis de produzir 
benefícios em termos de biodiversidade e 
travar a perda adicional de habitats;

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas, a urbanização e a 
industrialização maciça são os fatores 
mais significativos da fragmentação dos 
ecossistemas e dos habitats; solicita aos
governos locais, regionais e nacionais que 
considerem essa ameaça aos ecossistemas e 
habitats nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local suscetíveis de produzir 
benefícios em termos de biodiversidade e 
travar a perda adicional de habitats;

Or. pt

Alteração 6
Petru Constantin Luhan
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 
governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats 
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local suscetíveis de produzir 
benefícios em termos de biodiversidade e 
travar a perda adicional de habitats;

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 
governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats 
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; reconhece as pressões e as 
necessidades que existem aos níveis local 
e regional para proporcionar um 
desenvolvimento económico substancial e 
emprego, mas também uma 
biodiversidade equilibrada; apoia mais 
reformas e o recurso a políticas de 
desenvolvimento regional e local, 
suscetíveis de produzir benefícios em 
termos de biodiversidade e travar a perda 
adicional de habitats;

Or. ro

Alteração 7
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 
governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local suscetíveis de produzir 

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 
governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats 
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local, suscetíveis de produzir 
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benefícios em termos de biodiversidade e 
travar a perda adicional de habitats; 

benefícios em termos de biodiversidade e 
travar a perda adicional de habitats;
recomenda que as autoridades locais e 
regionais estejam atentas para assegurar 
um equilíbrio entre as necessidades de 
desenvolvimento e a biodiversidade;

Or. ro

Alteração 8
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 
governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats 
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local suscetíveis de produzir 
benefícios em termos de biodiversidade e 
travar a perda adicional de habitats;

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 
governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats 
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apela, neste contexto, a 
uma redução na expansão urbana e à 
introdução de medidas para a reabilitação 
dos terrenos urbanos existentes; apoia 
mais reformas e o recurso a políticas de 
desenvolvimento regional e local,
suscetíveis de produzir benefícios em 
termos de biodiversidade e travar a perda 
adicional de habitats;

Or. ro

Alteração 9
Michail Tremopoulos

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 
governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats 
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local suscetíveis de produzir  
benefícios em termos de biodiversidade e  
travar a perda adicional de habitats;

2. Reconhece que a construção de 
infraestruturas e a urbanização são os 
fatores mais significativos da fragmentação 
dos ecossistemas e dos habitats; solicita os 
governos locais e regionais que considerem 
essa ameaça aos ecossistemas e habitats 
nos seus projetos de planeamento e 
desenvolvimento quer de grande quer de 
pequena escala; apoia mais reformas e o 
recurso a políticas de desenvolvimento 
regional e local suscetíveis de produzir  
benefícios em termos de biodiversidade e  
travar a perda adicional de habitats, mesmo 
em tempos de crise económica e 
financeira;

Or. en

Alteração 10
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que a «economia verde» é 
uma forma de criar competências e 
emprego e solicita que a mesma seja 
apoiada com financiamento que contribua 
para o desenvolvimento de capacidades a 
nível local, bem como dos conhecimentos 
locais e tradicionais tendo em vista a 
proteção da biodiversidade; realça que 
aproximadamente 30 % do total das 
dotações afetas à Política de Coesão para 
2007-2013 estão disponíveis para as 
atividades com impacto específico sobre o 
crescimento sustentável; encoraja os 
Estados-Membros e as regiões, no contexto 
da luta contra a perda da biodiversidade, a 
intensificarem esforços visando o 
investimento no capital natural e a usarem 

3. Reconhece que a «economia verde» é 
uma forma de criar competências e 
emprego e solicita que a mesma seja 
apoiada com financiamento que contribua 
para o desenvolvimento de capacidades a 
nível local, bem como dos conhecimentos 
locais e tradicionais tendo em vista a 
proteção da biodiversidade; realça que 
aproximadamente 30 % do total das 
dotações afetas à Política de Coesão para 
2007-2013 estão disponíveis para as 
atividades com impacto específico sobre o 
crescimento sustentável; encoraja os 
Estados-Membros e, em especial, as 
autoridades locais e regionais no contexto 
da luta contra a perda da biodiversidade,
a serem mais ativas e intensificarem 
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os fundos da Política Regional para a 
prevenção de riscos naturais como um 
elemento de preservação dos recursos 
naturais e adaptação às alterações 
climáticas;

esforços visando o investimento no capital 
natural e a usarem os fundos da Política 
Regional para a prevenção de riscos 
naturais como um elemento de preservação 
dos recursos naturais e adaptação às 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que a «economia verde» é 
uma forma de criar competências e 
emprego e solicita que a mesma seja 
apoiada com financiamento que contribua 
para o desenvolvimento de capacidades a 
nível local, bem como dos conhecimentos 
locais e tradicionais tendo em vista a 
proteção da biodiversidade; realça que 
aproximadamente 30 % do total das 
dotações afetas à Política de Coesão para 
2007-2013 estão disponíveis para as 
atividades com impacto específico sobre o 
crescimento sustentável; encoraja os 
Estados-Membros e as regiões, no contexto 
da luta contra a perda da biodiversidade, a 
intensificarem esforços visando o 
investimento no capital natural e a usarem 
os fundos da Política Regional para a 
prevenção de riscos naturais como um 
elemento de preservação dos recursos
naturais e adaptação às alterações 
climáticas;

3. Reconhece que a «economia verde» é 
uma forma de criar competências e 
emprego e solicita que a mesma seja 
apoiada com financiamento que contribua 
para o desenvolvimento de capacidades a 
nível local, bem como dos conhecimentos 
locais e tradicionais tendo em vista a 
proteção da biodiversidade; realça que 
aproximadamente 30 % do total das 
dotações afetas à Política de Coesão para 
2007-2013 estão disponíveis para as 
atividades com impacto específico sobre o 
crescimento sustentável; encoraja os 
Estados-Membros e as regiões, no contexto 
da luta contra a perda da biodiversidade, a 
intensificarem esforços visando o 
investimento no capital natural e a usarem 
os fundos da Política Regional para a 
prevenção de riscos naturais como um 
elemento de preservação dos recursos 
naturais e adaptação às alterações 
climáticas, em especial, no contexto do 
período de programação 2014-2020;

Or. es
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Alteração 12
Erminia Mazzoni

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Encoraja os Estados-Membros a 
utilizarem plenamente a possibilidade de 
alinharem os atuais programas 
operacionais com os objetivos de 
crescimento sustentável da estratégia 
Europa 2020, reconsiderando as 
prioridades de investimento para os 
projetos, e instiga-os a utilizarem os 
recursos disponíveis de um modo mais 
eficiente;

Or. en

Alteração 13
Erminia Mazzoni

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Sublinha que a cooperação 
transfronteiriça, transnacional e 
interregional pode ajudar a dar resposta 
aos problemas em matéria de 
biodiversidade, e recomenda que os 
Estados-Membros explorem essa 
possibilidade ao máximo;

Or. en

Alteração 14
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Reconhece a necessidade de promover 
as infraestruturas ecológicas e a 
ecoinovação no sentido de criar uma 
economia mais verde; exorta a Comissão, 
os Estados-Membros e as autoridades 
locais e regionais a terem em consideração 
as recomendações contidas no estudo 
«Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade (TEEB)», já que este 
estudo pretende ser uma ferramenta útil de 
aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores locais e 
regionais; salienta a necessidade de formar 
os beneficiários dos Fundos Estruturais e 
de Coesão e os governos locais e regionais
para lidarem com a complexa legislação 
europeia e nacional que visa proteger a 
natureza e aumentar a sensibilização para a 
importância da perda de biodiversidade;

4. Reconhece a necessidade de promover 
as infraestruturas ecológicas, a 
ecoinovação e a adoção de tecnologias 
inovadoras no sentido de criar uma 
economia mais verde; exorta a Comissão, 
os Estados-Membros e as autoridades 
locais, regionais e nacionais a terem em 
consideração as recomendações contidas 
no estudo «Economia dos Ecossistemas e 
da Biodiversidade (TEEB)», já que este 
estudo pretende ser uma ferramenta útil de 
aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores; salienta a 
necessidade de formar os beneficiários dos 
Fundos Estruturais e de Coesão e os 
governos locais, regionais e nacionais
para lidarem com a complexa legislação 
europeia e nacional que visa proteger a 
natureza e aumentar a sensibilização para a 
importância da perda de biodiversidade;

Or. pt

Alteração 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Reconhece a necessidade de promover 
as infraestruturas ecológicas e a 
ecoinovação no sentido de criar uma 
economia mais verde; exorta a Comissão, 
os Estados-Membros e as autoridades 
locais e regionais a terem em consideração 
as recomendações contidas no estudo 
«Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade (TEEB)», já que este 
estudo pretende ser uma ferramenta útil de 
aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores locais e 

4. Reconhece a necessidade de promover 
as infraestruturas ecológicas e a 
ecoinovação no sentido de criar uma 
economia mais verde; exorta a Comissão, 
os Estados-Membros e as autoridades 
locais e regionais a terem em consideração 
as recomendações contidas no estudo 
«Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade (TEEB)», já que este 
estudo pretende ser uma ferramenta útil de 
aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores locais e 
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regionais; salienta a necessidade de formar
os beneficiários dos Fundos Estruturais e 
de Coesão e os governos locais e regionais 
para lidarem com a complexa legislação 
europeia e nacional que visa proteger a 
natureza e aumentar a sensibilização para a 
importância da perda de biodiversidade;

regionais; salienta a necessidade de alargar 
e intensificar a formação dos beneficiários 
dos Fundos Estruturais e de Coesão e os 
governos locais e regionais para lidarem 
com a complexa legislação europeia e 
nacional que visa proteger a natureza e 
aumentar a sensibilização para a 
importância da perda de biodiversidade;

Or. es

Alteração 16
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Reconhece a necessidade de promover 
as infraestruturas ecológicas e a 
ecoinovação no sentido de criar uma
economia mais verde; exorta a Comissão, 
os Estados-Membros e as autoridades 
locais e regionais a terem em consideração 
as recomendações contidas no estudo 
«Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade (TEEB)», já que este 
estudo pretende ser uma ferramenta útil de 
aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores locais e 
regionais; salienta a necessidade de formar 
os beneficiários dos Fundos Estruturais e 
de Coesão e os governos locais e regionais 
para lidarem com a complexa legislação 
europeia e nacional que visa proteger a 
natureza e aumentar a sensibilização para a 
importância da perda de biodiversidade;

4. Reconhece a necessidade de promover 
as infraestruturas ecológicas e a 
ecoinovação no sentido de criar uma 
economia mais verde, e apela à Comissão 
que elabore um guia de boas práticas 
neste domínio; exorta a Comissão, os 
Estados-Membros e as autoridades locais e 
regionais a terem em consideração as 
recomendações contidas no estudo 
«Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade (TEEB)», já que este 
estudo pretende ser uma ferramenta útil de 
aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores locais e 
regionais; salienta a necessidade de formar 
os beneficiários dos Fundos Estruturais e 
de Coesão e os governos locais e regionais 
para lidarem com a complexa legislação 
europeia e nacional que visa proteger a 
natureza e aumentar a sensibilização para a 
importância da perda de biodiversidade;

Or. ro
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Alteração 17
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Reconhece a necessidade de promover 
as infraestruturas ecológicas e a 
ecoinovação no sentido de criar uma 
economia mais verde; exorta a Comissão, 
os Estados-Membros e as autoridades 
locais e regionais a terem em consideração 
as recomendações contidas no estudo 
«Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade (TEEB)», já que este 
estudo pretende ser uma ferramenta útil de 
aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores locais e 
regionais; salienta a necessidade de formar 
os beneficiários dos Fundos Estruturais e 
de Coesão e os governos locais e regionais 
para lidarem com a complexa legislação 
europeia e nacional que visa proteger a 
natureza e aumentar a sensibilização para a 
importância da perda de biodiversidade;

4. Reconhece a necessidade de promover 
as infraestruturas ecológicas e a 
ecoinovação no sentido de criar uma 
economia mais verde; exorta a Comissão, 
os Estados-Membros e as autoridades 
locais e regionais a terem em consideração 
as recomendações contidas no estudo 
«Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade (TEEB)», já que este 
estudo pretende ser uma ferramenta útil de 
aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores locais e 
regionais; salienta a necessidade de formar 
os beneficiários dos Fundos Estruturais e 
de Coesão e os governos locais e regionais 
para lidarem com a complexa legislação 
europeia e nacional que visa proteger a 
natureza e aumentar a sensibilização para a 
importância da perda de biodiversidade;
Convida a Comissão a colocar em prática 
mecanismos de assistência técnica a fim 
de promover os conhecimentos acerca de 
problemas de execução, a nível local e 
regional;

Or. en

Alteração 18
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece a importância de compras 
ecológicas e considera que deve ser dada 
mais atenção à sua utilização, 
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especialmente pelas autoridades públicas 
que beneficiam de fundos da UE; 
recomenda que as autoridades 
responsáveis pela gestão e pelos sistemas 
de controlo criados nos Estados-Membros 
para gerir fundos estruturais e de coesão 
apoiem projetos que assegurem estes 
procedimentos;

Or. ro

Alteração 19
Giommaria Uggias

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Sublinha a importância do papel que 
podem desempenhar as políticas regionais 
na valorização e proteção da 
biodiversidade e insta o Conselho e os 
Estados-Membros a adotar a proposta de 
regulamento aprovada pelo Parlamento 
Europeu que «altera a Diretiva 
2001/18/CE no que se refere à 
possibilidade de os Estados-Membros 
limitarem ou proibirem o cultivo de OGM 
no seu território»;

Or. it

Alteração 20
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a fornecerem apoio e orientação 
acerca das parcerias em matéria de 
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biodiversidade de forma a aumentar a 
sensibilização e a identificar mais 
possíveis parceiros para se envolverem 
nas questões da biodiversidade, através de 
uma ação positiva;

Or. en

Alteração 21
Michail Tremopoulos

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Solicita que os instrumentos de 
financiamento da UE, nomeadamente os 
Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão, 
reflitam uma maior coerência das políticas, 
bem como uma proteção acrescida do 
clima e do ambiente a fim de alcançar os 
objetivos preconizados na Estratégia de 
biodiversidade da UE para 2020;

5. Solicita que os instrumentos de 
financiamento da UE, nomeadamente os 
Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão, 
reflitam uma maior coerência das políticas, 
bem como uma proteção acrescida do 
clima e do ambiente a fim de alcançar os 
objetivos preconizados na Estratégia de 
biodiversidade da UE para 2020; Por 
conseguinte, considera que a afetação 
apropriada de fundos é imprescindível;

Or. en

Alteração 22
Maurice Ponga

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Solicita que os instrumentos de 
financiamento da UE, nomeadamente os 
Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão, 
reflitam uma maior coerência das políticas, 
bem como uma proteção acrescida do 
clima e do ambiente a fim de alcançar os 
objetivos preconizados na Estratégia de 

5. Solicita que os instrumentos de 
financiamento da UE, nomeadamente os 
Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão, 
reflitam uma maior coerência das políticas, 
bem como uma proteção acrescida do 
clima e do ambiente a fim de alcançar os 
objetivos preconizados na Estratégia de 
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biodiversidade da UE para 2020; biodiversidade da UE para 2020; solicita, 
além disso, a continuidade da ação 
preparatória BEST que permite financiar 
de maneira significativa a proteção da 
biodiversidade e os serviços 
ecossistémicos nos territórios 
ultramarinos da Europa (RUP e PTU);

Or. fr

Alteração 23
Erminia Mazzoni

Projeto de parecer
N.º 5

Texto original do projeto de parecer Alteração

5. Solicita que os instrumentos de 
financiamento da UE, nomeadamente os 
Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão, 
reflitam uma maior coerência das políticas, 
bem como uma proteção acrescida do 
clima e do ambiente a fim de alcançar os 
objetivos preconizados na Estratégia de 
biodiversidade da UE para 2020;

5. Solicita que os instrumentos de 
financiamento da UE, nomeadamente os 
Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão, 
reflitam uma maior coerência das políticas, 
bem como uma proteção acrescida do 
clima e do ambiente a fim de alcançar os 
objetivos preconizados na Estratégia de 
biodiversidade da UE para 2020; além 
disso, sublinha ainda a possibilidade da 
existência de sinergias entre os fundos 
estruturais e o Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural, o programa 
LIFE+ e o Programa-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento. No 
contexto do próximo período de 
programação, apela a uma coordenação 
eficaz entre os cinco fundos QEC de 
forma a assegurar a concretização do 
objetivo de crescimento sustentável da 
União;

Or. en

Alteração 24
Michail Tremopoulos
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Acolhe favoravelmente a proposta da 
Comissão de investir na proteção e 
restauração da biodiversidade ao abrigo 
do Fundo de Coesão no período de 
financiamento 2014-2020; recomenda 
ainda que se considere o potencial da rede 
Natura 2000 para as economias e 
mercados de trabalho locais;

Or. en

Alteração 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apela à utilização mais eficaz e 
coordenada dos fundos fornecidos pelos 
instrumentos da política de coesão e pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) para 
a proteção ambiental, a biodiversidade e 
os projetos relacionados com o clima, 
incluindo, se necessário, através da 
prestação de apoio técnico adicional;

Or. bg

Alteração 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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

5-A. Considera essencial a realização de 
campanhas de sensibilização e de 
informação acerca da biodiversidade, 
destinadas a todas as idades e estratos 
sociais, e a autoridades locais e regionais; 
considera que os programas de formação 
académica e profissional, e os destinados 
a setores relacionados, devem focar-se 
mais profundamente na proteção da 
biodiversidade.

Or. ro

Alteração 27
Michail Tremopoulos

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apoia o recurso a Avaliações do 
Impacto Ambiental (AIA), Avaliações do 
Impacto na Sustentabilidade (AIS), 
Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE) 
e outros instrumentos para que se tenham 
em consideração a perda de biodiversidade 
e os efeitos das alterações climáticas nas 
tomadas de decisão regionais e locais; 
salienta que todas as regiões beneficiarão 
de projetos que contemplam a mitigação do 
impacto das alterações climáticas e a 
proteção da perda de biodiversidade, 
incluindo as regiões menos desenvolvidas;

6. Apoia o intensificar do recurso a 
Avaliações do Impacto Ambiental (AIA), 
Avaliações do Impacto na Sustentabilidade 
(AIS), Avaliações Ambientais Estratégicas 
(AAE) e outros instrumentos para que se 
tenham em consideração a perda de 
biodiversidade e os efeitos das alterações 
climáticas nas tomadas de decisão 
regionais e locais; salienta que todas as 
regiões beneficiarão de projetos que 
contemplam a mitigação do impacto das 
alterações climáticas e a proteção da perda 
de biodiversidade, incluindo as regiões 
menos desenvolvidas;

Or. en

Alteração 28
Nuno Teixeira
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto Alteração

6. Apoia o recurso a Avaliações do 
Impacto Ambiental (AIA), Avaliações do 
Impacto na Sustentabilidade (AIS), 
Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE) 
e outros instrumentos para que se tenham 
em consideração a perda de biodiversidade 
e os efeitos das alterações climáticas nas 
tomadas de decisão regionais e locais; 
salienta que todas as regiões beneficiarão 
de projetos que contemplam a mitigação do 
impacto das alterações climáticas e a 
proteção da perda de biodiversidade, 
incluindo as regiões menos desenvolvidas;

6. Apoia o recurso a Avaliações do 
Impacto Ambiental (AIA), Avaliações do 
Impacto na Sustentabilidade (AIS), 
Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE) 
e outros instrumentos para que se tenham 
em consideração a perda de biodiversidade 
e os efeitos das alterações climáticas nas 
tomadas de decisão regionais e locais; 
salienta que todas as regiões beneficiarão 
de projetos que contemplam a mitigação do 
impacto das alterações climáticas e a 
proteção da perda de biodiversidade, 
incluindo as regiões menos desenvolvidas, 
devendo ser atribuída especial relevância 
estratégica às Regiões Ultraperiféricas, 
devido ao facto de albergarem um maior 
número de espécies endémicas do que 
todo o continente europeu;

Or. pt

Alteração 29
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Relembra que 80 % da 
biodiversidade europeia se encontra nas 
regiões ultraperiféricas; solicita que 
sejam reforçados os instrumentos 
específicos destinados a salvaguardar e a 
proteger a biodiversidade nesses 
territórios, nomeadamente o projeto-piloto 
BEST apoiado pelo Parlamento Europeu 
desde 2010;

Or. fr
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Alteração 30
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reconhece o valor e o conhecimento do 
setor de voluntariado e da comunidade, 
bem como o respetivo trabalho 
desenvolvido, em matéria de proteção da 
biodiversidade e solicita aos governos 
regionais e locais para associarem estes 
grupos ao planeamento e à consultoria de 
projetos;

7. Reconhece o valor e o conhecimento do 
setor de voluntariado e da comunidade, 
bem como o respetivo trabalho 
desenvolvido, em matéria de proteção da 
biodiversidade e solicita aos governos 
regionais e locais para associarem estes 
grupos ao planeamento e à consultoria de 
projetos através do estabelecimento de 
parcerias entre autoridades, o setor 
privado e organizações não-
governamentais;

Or. ro

Alteração 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Realça a necessidade de uma 
colaboração mais estreita entre as 
autoridades europeias, nacionais, 
regionais e locais, em relação à proteção 
da biodiversidade e aos recursos naturais, 
e considera que a utilização mais 
alargada do objetivo para a colaboração 
territorial e para a troca de informações, 
de experiências e de boas práticas iria 
contribuir significativamente para 
alcançar esse objetivo. Salienta que a 
inclusão das prioridades relacionadas 
com a biodiversidade nas 
macroestratégias regionais é um passo 
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importante no sentido de restabelecer e 
preservar a biodiversidade.

Or. bg


