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Alteração 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta de resolução
Subtítulo 

Proposta de resolução Alteração

As qualificações adequadas para a mão-
de-obra de amanhã

Criação de emprego, combate à pobreza e 
à exclusão social e qualificações 
adequadas para a mão-de-obra de amanhã.

Or. en

Alteração 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constituiria um 
importante contributo para a luta contra o 
desemprego e para a consecução do 
grande objectivo da Estratégia Europa de 
2020 que prevê uma taxa de emprego de 
75%;

45. Destaca a importância de promover a 
criação de emprego com qualidade no 
trabalho, a melhoria da segurança social 
e da inclusão social, de melhorar os 
direitos dos trabalhadores e introduzir 
novos direitos laborais, de promover a 
saúde e a segurança no trabalho, uma 
melhor gestão dos riscos sociais e a 
conciliação da vida laboral e da vida 
privada e de consagrar um financiamento 
adequado aos programas nos domínios da 
educação, da mobilidade e da 
aprendizagem ao longo da vida; insiste em 
que os Estados-Membros devem tomar 
medidas efectivas para eliminar o 
emprego precário e atípico e promover o 
conceito de Trabalho de Qualidade (como 
o programa "Trabalho Digno" da OIT) e 
a redução do tempo de trabalho como 
pilares centrais das estratégias de 
emprego; observa que a concretização do 
objectivo em matéria de abandono escolar 
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precoce exige cooperação e coordenação 
políticas permanentes; sublinha que o 
novo enfoque na educação e nos cuidados 
na primeira infância deve ser reforçado, 
bem como os esforços em curso para a 
promoção e o reconhecimento da 
aprendizagem não formal, enquanto 
medidas importantes para a prevenção do 
abandono escolar precoce; a promoção do 
princípio da educação inclusiva para 
todos deve ser aplicada para assegurar 
que as pessoas com deficiência e as 
pessoas pertencentes a minorias sejam 
incluídas nos sistemas educativos normais 
com apoio adequado;

Or. en

Alteração 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constituiria um 
importante contributo para a luta contra o 
desemprego e para a consecução do grande 
objectivo da Estratégia Europa de 2020 que 
prevê uma taxa de emprego de 75%;

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
nos domínios da educação, da mobilidade, 
promoção da igualdade de género, da 
aprendizagem ao longo da vida, bem como 
medidas tendentes a adaptar o mercado de 
trabalho, na medida em que tal constituiria 
um importante contributo para a luta contra 
o desemprego e para a consecução do 
grande objectivo da Estratégia Europa de 
2020 que prevê uma taxa de emprego de 
75%; realça que a concretização deste 
objectivo exige não só uma redução do 
desemprego, como também a entrada no 
mercado de trabalho de grande parte da 
população não activa, cuja maioria são 
mulheres; salienta que um dos principais 
objectivos da Estratégia Europa 2020 –
nomeadamente a promoção de postos de 
trabalho e de emprego de qualidade para 
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todos os cidadãos europeus – apenas será 
realizado se forem feitos agora, e não
mais tarde, os investimentos necessários a 
favor de uma sociedade do conhecimento, 
da investigação e do desenvolvimento, da 
inovação, das PME e das novas 
tecnologias verdes; sublinha que os custos 
da transição necessária para uma 
sociedade com baixas emissões de 
carbono que terá lugar nos próximos anos 
não devem ser suportados pelas famílias 
comuns e pela população activa da 
Europa e que o QFP deve ter em conta a 
importância de promover novos postos de 
trabalho verdes em paralelo com o 
desaparecimento de alguns dos antigos 
postos de trabalho, bem como a 
necessidade de formação suplementar 
para preparar os trabalhadores para a 
nova economia com baixas emissões de 
carbono;  

Or. en

Alteração 425
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constituiria um 
importante contributo para a luta contra o 
desemprego e para a consecução do 
grande objectivo da Estratégia Europa de 
2020 que prevê uma taxa de emprego de 
75%;

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constitui um importante 
contributo para a luta contra o desemprego 
e para alcançar as metas da redução do 
abandono escolar precoce (10%) e do 
alargamento da frequência universitária;

Or. pt
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Alteração 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constituiria um 
importante contributo para a luta contra o 
desemprego e para a consecução do grande 
objectivo da Estratégia Europa de 2020 que 
prevê uma taxa de emprego de 75%;

45. Destaca a importância de consagrar um 
enfoque e um financiamento adequados
aos regimes destinados à juventude nos 
domínios da educação e da mobilidade e 
aos programas nos domínios da 
aprendizagem ao longo da vida, na medida 
em que tal constituiria um importante 
contributo para a luta contra o abandono 
escolar precoce e o desemprego, para a 
criação de empregos dignos e compatíveis 
com o ambiente, para a diversidade 
cultural e a inclusão social e para a 
consecução do grande objectivo da 
Estratégia Europa de 2020 que prevê uma 
taxa de emprego de 75% para ambos os 
sexos;

Or. en

Alteração 427
Damien Abad

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constituiria um 
importante contributo para a luta contra o 
desemprego e para a consecução do grande 
objectivo da Estratégia Europa de 2020 que 
prevê uma taxa de emprego de 75%;

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constituiria um 
importante contributo para a luta contra o 
desemprego e para a consecução do grande 
objectivo da Estratégia Europa de 2020 que 
prevê uma taxa de emprego de 75%;
considerando que a educação permanece 
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no âmbito das competências dos 
Estados-Membros, acredita firmemente 
que a UE deve incrementar os seus 
esforços para promover a mobilidade dos 
jovens, uma vez que tal aumentará não só 
as competências da mão-de-obra 
europeia, como também a capacidade dos 
jovens europeus para tirarem 
efectivamente partido das oportunidades 
existentes na Europa;

Or. en

Alteração 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas
nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constituiria um 
importante contributo para a luta contra o 
desemprego e para a consecução do grande 
objectivo da Estratégia Europa de 2020 que 
prevê uma taxa de emprego de 75%;

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos projectos nos 
domínios da educação, da formação e da 
mobilidade e aos programas da 
aprendizagem ao longo da vida, na medida 
em que tal constituiria um importante 
contributo para a luta contra o desemprego 
e para a consecução do grande objectivo da 
Estratégia Europa de 2020 que prevê uma 
taxa de emprego de 75%;

Or. en

Alteração 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 

45. Destaca a importância de consagrar um 
financiamento adequado aos programas 
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nos domínios da educação, da mobilidade e 
da aprendizagem ao longo da vida, na 
medida em que tal constituiria um 
importante contributo para a luta contra o 
desemprego e para a consecução do grande 
objectivo da Estratégia Europa de 2020 que 
prevê uma taxa de emprego de 75%;

nos domínios da educação, da mobilidade,
da aprendizagem ao longo da vida e dos 
serviços de assistência, na medida em que 
tal constituiria um importante contributo 
para a luta contra o desemprego e para a 
consecução do grande objectivo da 
Estratégia Europa de 2020 que prevê uma 
taxa de emprego de 75% para ambos os 
sexos;

Or. en

Alteração 430
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Destaca a importância de consagrar 
um financiamento adequado aos
programas nos domínios da educação, da 
mobilidade e da aprendizagem ao longo da 
vida, na medida em que tal constituiria 
um importante contributo para a luta 
contra o desemprego e para a consecução 
do grande objectivo da Estratégia Europa 
de 2020 que prevê uma taxa de emprego 
de 75%;

45. Destaca que, embora se espere que os
programas nos domínios da educação, da 
mobilidade e da aprendizagem ao longo da 
vida contribuam para a luta contra o 
desemprego, não existem dados 
comprovativos de que os anteriores 
financiamentos tenham melhorado as 
taxas de emprego; questiona, por 
conseguinte, o valor acrescentado do 
financiamento da UE neste domínio;

Or. en

Alteração 431
Morten Løkkegaard

Proposta de resolução
N.º 45-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

45-A. Sublinha a importância de 
aumentar o envolvimento das empresas 
nos programas de educação e de 
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mobilidade da União, uma vez que tal 
aumentará a empregabilidade dos jovens 
e contribuirá para a concretização das 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
Europa 2020, em particular "Novas 
Competências para Novos Empregos", 
"Juventude em Movimento"e "Uma 
União da Inovação";

Or. en

Alteração 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.° 45-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

45-B. Reconhece que a eficácia das 
políticas que visam o crescimento e o 
emprego pode ser aumentada através da 
integração da perspectiva de género, uma 
vez que a concessão de uma atenção 
insuficiente às análises de género 
conduziu muitas vezes a que os 
contributos e as preocupações das 
mulheres não tenham sido 
adequadamente abordados;

Or. en

Alteração 433
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
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abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; 

Or. en

Alteração 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o
desemprego e a exclusão social;

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às mulheres, às pessoas de 
camadas desfavorecidas, aos deficientes e 
aos migrantes; advoga uma aplicação mais 
estratégica do Fundo Social Europeu 
(FSE) mediante a orientação dos fundos 
afectados à prioridade "crescimento 
inteligente" da Estratégia Europa 2020 
para medidas que visem a formação 
profissional, a mobilidade dos jovens, o 
apoio ao envelhecimento activo, a 
melhoria do acesso ao mercado de trabalho
e da reintegração no mesmo, a criação 
das competências necessárias para uma 
sociedade pós-carbono eficiente do ponto 
de vista energético, o combate ao 
desemprego, à pobreza, à discriminação, à 
perda da diversidade cultural e à exclusão 
social;

Or. en
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Alteração 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, às 
mulheres, aos idosos, às pessoas de 
camadas desfavorecidas, aos deficientes, 
aos migrantes e aos Roma; salienta que o 
Fundo Social Europeu (FSE) deveria 
prever recursos adequados destinados a 
medidas susceptíveis de melhorar a 
igualdade entre mulheres e homens, o 
acesso ao mercado do trabalho, de 
combater o desemprego e a exclusão social 
e todas as formas de discriminação que 
afectam os grupos mais vulneráveis; 
considera que esta iniciativa emblemática 
deve ter em devida consideração a 
necessidade de educação e de formação 
nos sectores emergentes, como as novas 
tecnologias da informação, a 
comunicação ou os empregos verdes 
(eficiência energética e novas fontes de 
energia);

Or. en

Alteração 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 46. Entende que a iniciativa emblemática 
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intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes, aos 
membros de minorias étnicas e religiosas
e aos migrantes; salienta que o Fundo 
Social Europeu (FSE) terá de passar a 
cobrir um leque mais amplo de 
actividades (novas competências e novos 
empregos, objectivos em matéria de 
educação, metas relativas à pobreza, etc.) 
e, por conseguinte, necessitará de 
recursos acrescidos; sublinha que o FSE
deveria prever recursos adequados 
destinados a medidas susceptíveis de 
melhorar o acesso ao mercado do trabalho, 
de combater o desemprego e a 
discriminação no acesso ao emprego e à 
progressão na carreira, bem como um 
aumento dos recursos destinados à luta 
contra a pobreza e a exclusão social;

Or. en

Alteração 437
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria ter o seu enfoque no 
trabalho digno em vez de na flexigurança 
e conferir uma maior atenção aos jovens, 
aos jovens que abandonam precocemente a 
escola, aos idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que a política europeia 
de coesão deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
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desemprego e a exclusão social; mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

Or. en

Alteração 438
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deve ser 
consideravelmente reforçado, tanto no 
conteúdo como no financiamento, de 
modo a que disponha de recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

Or. de

Alteração 439
Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
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abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social; sublinha a 
necessidade de manter o FSE no âmbito 
da política de coesão e a importância da 
melhoria da coordenação entre o FSE e o 
FEDER para promover uma abordagem 
integrada e possibilitar a combinação de 
acções de base territorial e de acções 
baseadas nas pessoas;

Or. en

Alteração 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de aumentar a produtividade 
da mão-de-obra e de reduzir o absentismo 
através da promoção de estilos de vida 
saudáveis e da promoção da saúde mental 
no local de trabalho, bem como a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;
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Or. en

Alteração 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) e os programas 
relacionados com a juventude deveriam 
prever recursos adequados destinados a 
medidas susceptíveis de melhorar o acesso 
ao mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

Or. en

Alteração 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às pessoas de camadas 
desfavorecidas, aos deficientes e aos 
migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 

46. Entende que a iniciativa emblemática 
intitulada "Novas qualificações e novos 
empregos" deveria conferir uma maior 
atenção aos jovens, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, aos 
idosos, às mulheres, às pessoas de 
camadas desfavorecidas, aos deficientes e 
aos migrantes; salienta que o Fundo Social 
Europeu (FSE) deveria prever recursos 
adequados destinados a medidas 
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susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego e a exclusão social;

susceptíveis de melhorar o acesso ao 
mercado do trabalho, de combater o 
desemprego, a discriminação e a exclusão 
social;

Or. en

Alteração 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes, em nome do 
Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 46-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A política da juventude
46-A. Salienta que a juventude deve ser 
uma forte prioridade para a União e que a 
vertente da juventude deve ser visível e 
reforçada nas políticas e nos programas 
da UE; considera que a juventude deve 
ser vista como um tema transversal da UE 
que cria sinergias entre diferentes 
domínios políticos relativos à juventude, à 
educação e à mobilidade e que facilita e 
incentiva a mobilidade europeia, a 
educação e o desenvolvimento de 
competências, a autonomização, o 
emprego, bem como a inclusão social dos 
jovens; saúda a iniciativa emblemática 
"Juventude em Movimento" como pedra 
angular da Estratégia Europa 2020; 
sublinha, em particular, que o baixo custo 
por beneficiário dos programas relativos 
aos jovens e, por conseguinte, a sua 
elevada eficiência, conjugados com a sua 
vertente de cidadania europeia, mostram 
que estes programas merecem um 
investimento muito mais forte;

Or. en
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Alteração 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.° 46-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

46-B. Observa que o aumento da taxa de 
emprego das mulheres é crucial para a 
concretização da meta de emprego da 
Estratégia Europa 2020 e que, por 
conseguinte, as barreiras à participação 
das mulheres no mercado de trabalho 
devem ser totalmente eliminadas; salienta 
que o Fundo Social Europeu deve prever 
recursos adequados para combater as 
desigualdades de género no mercado de 
trabalho e que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional deve prever 
um financiamento adequado destinado a 
infra-estruturas de prestação de cuidados 
a crianças, idosos e outras pessoas 
dependentes;

Or. en

Alteração 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Proposta de resolução
N.º 46-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

46-C. A saúde é vista como uma força 
motriz para a criação de crescimento
inteligente e inclusivo; a prevenção das 
doenças relacionadas com a idade é 
necessária para assegurar que a 
população da Europa envelheça de forma 
saudável e activa; o planeamento da 
segurança sanitária é fundamental para 
evitar ou mitigar crises de saúde pública, 
que afectam a continuidade dos serviços 
públicos e privados, com repercussões 
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para a economia da UE; com o 
envelhecimento da população, os 
profissionais da saúde desempenharão 
um papel cada vez mais importante; 
assegurar uma mão-de-obra saudável,
com menos absentismo, contribui para a 
produtividade da Europa; é necessário, 
também, incentivar um melhor estado de 
saúde para todos os trabalhadores e 
aumentar a capacidade de trabalho 
mediante a redução das desigualdades no 
domínio da saúde para garantir um 
melhor estado de saúde para todos e um 
melhor acesso aos sistemas de cuidados 
de saúde, o que, por seu turno, melhora a 
capacidade dos cidadãos de contribuir 
para a sociedade e reduz a pobreza e a 
exclusão social;

Or. en

Alteração 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 46-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

Salienta, além disso, que o Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização 
(FEG) desempenha um papel 
complementar na consecução destes 
objectivos, uma vez que visa ajudar os 
trabalhadores que perderam os seus 
empregos em resultado da globalização ou 
da crise económica a reentrarem no 
mercado de trabalho; considera, no 
entanto, que o FEG difere do FSE no 
modo de funcionamento, no tipo de 
medidas que financia (ou seja, medidas 
personalizadas e específicas) e no âmbito 
de aplicação; considera, por conseguinte, 
que o FEG deve ser tornado um fundo 
permanente;
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Or. fr

Alteração 447
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 46-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

Agenda de política social, igualdade e 
combate à pobreza e à exclusão social
46-E. Destaca a importância de financiar 
actividades destinadas a promover a 
igualdade dos géneros, a não 
discriminação, a justiça social, o combate 
à pobreza e à exclusão social para a 
consecução do grande objectivo da 
Estratégia Europa 2020 de retirar 
20 milhões de pessoas da pobreza e para 
fazer face ao impacto social da crise; 
salienta que é necessário prever 
financiamento suficiente para as 
actividades da Plataforma Europeia 
Contra a Pobreza, bem como para as 
organizações da sociedade civil que 
executam estas actividades; sublinha que 
as organizações da sociedade civil de 
pequena dimensão que implementam 
soluções por medida no terreno são 
cruciais para a promoção da inclusão 
social, da não discriminação e da 
igualdade dos géneros;

Or. en

Alteração 448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 46-F (novo)
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Proposta de resolução Alteração

Agenda de política social, igualdade e 
combate à pobreza e à exclusão social
46-F. Destaca a importância de financiar 
actividades destinadas a promover a 
igualdade dos géneros, a não 
discriminação, a justiça social, o combate 
à pobreza e à exclusão social para a 
consecução do grande objectivo da 
Estratégia Europa 2020 de retirar 
20 milhões de pessoas da pobreza e para 
fazer face ao impacto social da crise; 
salienta que é necessário prever 
financiamento suficiente para as 
actividades da Plataforma Europeia 
Contra a Pobreza, bem como para as 
organizações da sociedade civil que 
executam estas actividades; sublinha que 
as organizações da sociedade civil de 
pequena dimensão que implementam 
soluções por medida no terreno são 
cruciais para a promoção da inclusão 
social, da não discriminação e da 
igualdade dos géneros;

Or. en

Alteração 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.º 46-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

Agenda de política social, igualdade e 
combate à pobreza e à exclusão social
46-G. Destaca a importância de financiar 
actividades destinadas a promover a 
igualdade dos géneros, a não 
discriminação, a justiça social, o combate 
à pobreza e à exclusão social para a 
consecução do grande objectivo da 
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Estratégia Europa 2020 de retirar 
20 milhões de pessoas da pobreza e para 
fazer face ao impacto social da crise; 
salienta que é necessário prever 
financiamento suficiente para as 
actividades da Plataforma Europeia 
Contra a Pobreza, bem como para as 
organizações da sociedade civil que 
executam estas actividades; 

Or. en

Alteração 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
Subtítulo (novo)

Proposta de resolução Alteração

"Coesão para o crescimento e o emprego"
(NB: No caso de esta alteração ser 
adoptada, o capítulo correspondente deve 
ser transferido para depois do n.º 46)

Or. en

Alteração 451
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola 
Comum (PAC) deveria estar orientada 
para contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 

Suprimido
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objectivos e missões;

Or. en

Alteração 452
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) cessou de produzir os resultados a 
que se propõe, como ajudar os 
agricultores pobres e assegurar alimentos 
de qualidade a baixo preço; solicita que se 
ponha termo à PAC;

Or. en

Alteração 453
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Insiste em que a Política Agrícola 
Comum (PAC) deve ser reformada e 
restringida; frisa que a agricultura não é 
um mercado regular e que o primeiro 
pilar da PAC reformada apenas serve os 
pequenos agricultores no seu papel de 
produtores em situações de mercado 
extremas e que os serviços verdes e azuis 
fornecidos no âmbito do segundo pilar 
deveriam ser principalmente compensados 
pelos Estados-Membros; sublinha que 
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parte do apoio destinado aos pequenos 
agricultores das regiões mais pobres 
provém do Fundo de Coesão e toda a 
inovação no domínio da agricultura deve 
ser canalizada através do novo Fundo 
para a Inovação e a Sustentabilidade;

Or. en

Alteração 454
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo; frisa, contudo, a 
necessidade de uma reforma ambiciosa da 
PAC para que este objectivo seja 
alcançado; a nova PAC deve também 
estar em consonância com a mudança 
radical ocorrida no contexto da UE e no 
contexto internacional e com a 
emergência de novas preocupações e de 
novos desafios; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

Or. en

Alteração 455
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 47
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Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; frisa que a administração 
da PAC pode ser substancialmente 
simplificada e que os encargos 
burocráticos e administrativos que 
sobrecarregam os agricultores devem ser 
reduzidos de forma significativa; salienta 
que a PAC se encontra profundamente 
consagrada no Tratado de Lisboa, o qual 
define os seus objectivos e missões;

Or. fi

Alteração 456
Gunnar Hökmark

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020, melhorando a 
competitividade da agricultura e 
transformando-a simultaneamente num 
sector impulsionado pelo conhecimento e 
que ambos os pilares da PAC poderão 
prestar um inestimável contributo para o 
mesmo de forma complementar; salienta 
que a PAC se encontra profundamente 
consagrada no Tratado de Lisboa, o qual 
define os seus objectivos e missões;

Or. en
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Alteração 457
Bas Eickhout, José Bové

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar também orientada para 
contribuir para a realização dos objectivos 
da Estratégia Europa 2020 e que ambos os 
pilares da PAC devem prestar um 
inestimável contributo para o mesmo de 
forma complementar; salienta que a PAC 
se encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

Or. en

Alteração 458
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um contributo
inestimável e separado para o mesmo de 
forma complementar; salienta que a PAC 
se encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

Or. it

Alteração 459
Evelyn Regner
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Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Afirma que a Política Agrícola Comum 
(PAC) deveria estar orientada para 
contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC deve 
estar profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

Or. de

Alteração 460
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Afirma que a Política Agrícola 
Comum (PAC) deveria estar orientada 
para contribuir para o êxito da Estratégia 
Europa 2020 e que ambos os pilares da 
PAC poderão prestar um inestimável 
contributo para o mesmo de forma 
complementar; salienta que a PAC se 
encontra profundamente consagrada no 
Tratado de Lisboa, o qual define os seus 
objectivos e missões;

47. Salienta que a PAC se encontra 
profundamente consagrada no Tratado de 
Lisboa, o qual define os seus objectivos e 
missões cuja realização terá impacto no 
êxito da Estratégia Europa 2020;

Or. pl

Alteração 461
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 47-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

47-A. Salienta que a agricultura é um 
sector especial da economia da UE e que 
a solidariedade financeira é um dos 
princípios subjacentes à PAC;

Or. pl

Alteração 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.° 47-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

47-B. Apoia a autonomia alimentar dos 
países em desenvolvimento; considera que 
a nova PAC deve estar em consonância 
com o conceito da UE de coerência das 
políticas para o desenvolvimento e que a 
União deve pôr fim às subvenções às 
exportações de produtos agrícolas e deve 
continuar a coordenar esforços com os 
principais produtores agrícolas mundiais 
para reduzir as subvenções que distorcem 
o comércio;

Or. en

Alteração 463
Marit Paulsen

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
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segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal, o 
combate ao êxodo rural e a atenuação das 
alterações climáticas; os agricultores têm 
de ser bem pagos pela prestação de 
serviços tendentes a preservar o clima e o 
ambiente que ultrapassam os requisitos 
jurídicos básicos;

Or. en

Alteração 464
José Bové, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

48. Salienta que o principal papel da PAC 
é garantir a segurança alimentar da 
União Europeia, ao mesmo tempo que
fornece uma variedade de bens públicos 
que vão além dos mercados agrícolas, 
como sejam a manutenção de terrenos 
agrícolas em produção em toda a Europa, a 
configuração da diversidade da paisagem, 
o reforço da biodiversidade e do bem-estar 
animal, a conservação dos solos e da 
água, a prevenção da concorrência entre 
os alimentos, a conservação da natureza e 
a produção de energia, a eliminação do 
dumping ecológico e social, o combate às 
alterações climáticas e ao êxodo rural e a 
criação de emprego e de serviços de 
interesse geral nas zonas rurais;

Or. en

Alteração 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson
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Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos, especialmente no domínio 
da protecção ambiental, como sejam a 
manutenção de terrenos agrícolas aptos 
para a produção em toda a Europa e 
simultaneamente a configuração da 
diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal, a 
luta contra as alterações climáticas e o 
combate ao êxodo rural;

Or. en

Alteração 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União para os seus 
cidadãos, bem como, a nível mundial, o 
abastecimento alimentar em épocas de 
aumentos dos preços dos alimentos e de 
défices alimentares, através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural contribuindo deste 
modo para os importantes objectivos da 
UE em matéria de competitividade, 
emprego, inovação e educação; salienta 
que a PAC precisa de manter o seu 
estatuto;
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Or. en

Alteração 467
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal, o 
combate ao êxodo rural; realça, a este 
respeito, que os pagamentos para 
compensação de desvantagens naturais 
efectuados ao abrigo do segundo pilar 
devem ser mantidos nas zonas com 
desvantagens naturais, incluindo as zonas 
periféricas, para que continue a ser 
possível exercer a actividade agrícola de 
forma viável em todo o território da 
União;

Or. fi

Alteração 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
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manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural, contribuindo para 
o reforço da sustentabilidade da produção 
alimentar, a redução das emissões, o 
combate às alterações climáticas e a 
criação/apoio às fontes renováveis de 
energia; 

Or. en

Alteração 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural à pobreza e à 
segregação, visando em particular as 
microrregiões mais desfavorecidas;

Or. en

Alteração 470
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 48
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Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

48. Salienta que a PAC reformada deve ter
um papel multifuncional e fornecer uma 
variedade de bens públicos que vão além 
dos mercados agrícolas, como sejam a 
salvaguarda da segurança alimentar da 
União através da manutenção de terrenos 
agrícolas em produção durante toda a 
Europa, a configuração da diversidade da 
paisagem, o reforço da biodiversidade e do 
bem-estar animal o combate ao êxodo 
rural;

Or. pt

Alteração 471
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

48. Entende que justificar a continuação 
da PAC atribuindo-lhe um papel 
multifuncional no fornecimento de uma 
variedade de bens públicos que vão além 
dos mercados agrícolas, como sejam a 
salvaguarda da segurança alimentar da 
União através da manutenção de terrenos 
agrícolas em produção em toda a Europa, a 
configuração da diversidade da paisagem, 
o reforço da biodiversidade e do bem-estar 
animal e o combate ao êxodo rural não é 
realista;

Or. en

Alteração 472
Cornelis de Jong
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Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que a PAC tem um papel 
multifuncional e fornece uma variedade de 
bens públicos que vão além dos mercados 
agrícolas, como sejam a salvaguarda da 
segurança alimentar da União através da 
manutenção de terrenos agrícolas em 
produção em toda a Europa, a configuração 
da diversidade da paisagem, o reforço da 
biodiversidade e do bem-estar animal e o 
combate ao êxodo rural;

48. Salienta que a PAC reformada tem um 
papel multifuncional e fornece uma 
variedade de bens públicos que vão além 
dos mercados agrícolas, como sejam a 
salvaguarda da segurança alimentar da 
União através da manutenção de terrenos 
agrícolas em produção em toda a Europa, a 
configuração da diversidade da paisagem, 
o reforço da biodiversidade e do bem-estar 
animal e o combate ao êxodo rural;

Or. en

Alteração 473
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que 
tenham por objectivo uma atribuição e 
utilização do orçamento da PAC mais 
eficazes e eficientes, nomeadamente 
através de uma distribuição mais 
equitativa de pagamentos directos, 
reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

49. Entende que a PAC deve ser 
suprimida;

Or. en

Alteração 474
Pat the Cope Gallagher
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Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC eficazes e eficientes, 
nomeadamente através de uma distribuição 
mais equitativa de pagamentos directos, 
reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento rentável do 
dinheiro dos contribuintes;

Or. en

Alteração 475
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade 
que representa a prestação dos bens 
públicos almejados pela sociedade e da 
realização de pagamentos mais 
específicos, a fim de assegurar um 
investimento mais rentável do dinheiro dos 
contribuintes;

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, bem como da introdução de 
incentivos, nomeadamente de pagamentos 
suplementares para recompensar os 
agricultores que forneçam bens públicos 
suplementares almejados pela sociedade 
ou se empenhem na inovação, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

Or. en
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Alteração 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, de acordo com a Estratégia UE 
2020, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes; considera 
que uma PAC reformada deve estar 
orientada para a competitividade regional, 
a inovação, a produtividade, a eficiência 
dos recursos e a atenuação das alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 477
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade 
que representa a prestação dos bens 
públicos almejados pela sociedade e da 

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos e da realização de pagamentos 
mais específicos, a fim de assegurar um 
investimento mais rentável do dinheiro dos 
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realização de pagamentos mais específicos, 
a fim de assegurar um investimento mais 
rentável do dinheiro dos contribuintes;

contribuintes;

Or. it

Alteração 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, de acordo com a Estratégia UE 
2020, nomeadamente através de uma 
distribuição equitativa de pagamentos 
directos entre Estados-Membros, regiões e 
agricultores, reforçando a 
condicionalidade que representa a 
prestação dos bens públicos almejados pela 
sociedade e da realização de pagamentos 
mais específicos, a fim de assegurar um 
investimento mais rentável do dinheiro dos 
contribuintes; solicita o abandono total 
dos critérios utilizados até à data para a 
afectação de fundos ao abrigo do regime 
de pagamentos directos;

Or. pl

Alteração 479
Reimer Böge, Albert Deß, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 49. Exorta a Comissão a apresentar 
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propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes; salienta que 
este objectivo exige a manutenção do 
sistema de dois pilares da PAC, embora 
seja necessário conceder atenção aos 
mecanismos de simplificação dos 
pagamentos, de controlo e de sanções;

Or. en

Alteração 480
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição equitativa e equilibrada de 
pagamentos directos, reforçando a 
condicionalidade que representa a 
prestação dos bens públicos almejados pela 
sociedade e da realização de pagamentos 
mais específicos, a fim de assegurar um 
investimento mais rentável do dinheiro dos 
contribuintes;

Or. pl
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Alteração 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

49. Considera que os agricultores podem 
ser recompensados pelos bens e serviços 
públicos valiosos que fornecem na gestão 
do ambiente rural e receber incentivos ao 
desenvolvimento deste papel; exorta a 
Comissão a apresentar propostas de 
reforma da PAC, que tenham por objectivo 
uma atribuição e utilização do orçamento 
da PAC mais eficazes e eficientes, 
nomeadamente através de uma distribuição 
mais equitativa de pagamentos directos, 
reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

Or. en

Alteração 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
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assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

Or. en

Alteração 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de 
pagamentos directos, reforçando a 
condicionalidade que representa a 
prestação dos bens públicos almejados pela 
sociedade e da realização de pagamentos 
mais específicos, a fim de assegurar um 
investimento mais rentável do dinheiro dos 
contribuintes;

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
mais eficazes e eficientes de um orçamento 
da PAC mais reduzido, reforçando a 
condicionalidade que representa a 
prestação dos bens públicos almejados pela 
sociedade e da realização de pagamentos 
mais específicos, a fim de assegurar um 
investimento mais rentável do dinheiro dos 
contribuintes;

Or. en

Alteração 484
José Bové, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos entre os Estados-Membros e entre 
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representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

os agricultores, reforçando a 
condicionalidade que representa a 
prestação dos bens públicos almejados pela 
sociedade e da realização de pagamentos 
mais específicos, a fim de assegurar um 
investimento mais rentável do dinheiro dos 
contribuintes;

Or. en

Alteração 485
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição mais equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

49. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas de reforma da PAC, que tenham 
por objectivo uma atribuição e utilização 
do orçamento da PAC mais eficazes e 
eficientes, nomeadamente através de uma 
distribuição equitativa de pagamentos 
directos, reforçando a condicionalidade que 
representa a prestação dos bens públicos 
almejados pela sociedade e da realização 
de pagamentos mais específicos, a fim de 
assegurar um investimento mais rentável 
do dinheiro dos contribuintes;

Or. de

Alteração 486
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 49-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

49-A. Chama a atenção para o 
papel-chave desempenhado pela 
volatilidade do mercado agrícola nas 
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crises alimentares na Europa e no 
mundo; espera que a PAC revista esteja 
munida dos instrumentos necessários 
para fazer face a este problema;

Or. fr

Alteração 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de resolução
N.° 49-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

49-B. Realça que a PAC, enquanto parte
das políticas internas da UE, tem 
impactos negativos em países terceiros, 
particularmente nos países em 
desenvolvimento, e, por conseguinte, terá 
de respeitar o princípio da coerência das 
políticas para o desenvolvimento no 
futuro QFP;

Or. en

Alteração 488
Bas Eickhout, José Bové

Proposta de resolução
N.º 49-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

49-C. Considera, em particular, que os 
pagamentos do primeiro pilar devem estar 
dependentes da integração de práticas 
agrícolas sustentáveis e combinar uma 
componente de produção sustentável e de 
emprego condigno, devendo a 
condicionalidade tornar-se eficaz do 
ponto de vista ecológico, eficiente do 
ponto de vista administrativo e uma base 
de referência para a sustentabilidade, 
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restabelecendo activamente o equilíbrio 
entre a produção agrícola e a criação de 
animais, impondo limites de 
encabeçamento e incluindo a 
obrigatoriedade da rotação alargada de 
culturas;

Or. en

Alteração 489
Bas Eickhout, José Bové

Proposta de resolução
N.º 49-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

49-D. Considera que estes pagamentos 
devem ser horizontais, mas podem ser 
diferenciados de acordo com condições 
geográficas e infra-estruturais 
específicas, nomeadamente regiões 
desfavorecidas, áreas de valor natural 
elevado, sensibilidade às alterações 
climáticas, incluindo assim também 
pagamentos a zonas desfavorecidas;

Or. en

Alteração 490
Bas Eickhout, José Bové

Proposta de resolução
N.º 49-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

49-E. É de opinião que as subvenções à 
exportação devem ser completamente 
abolidas e que, além disso, os pagamentos 
que apoiam o investimento em métodos de 
criação e processamento de tipo industrial 
e os pagamentos a proprietários de terras 
que não mantêm uma produção agrícola 
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activa ou actividades de protecção da 
natureza devem ser excluídos;

Or. en

Alteração 491
Gunnar Hökmark

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

Suprimido

Or. en

Alteração 492
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

Suprimido

Or. en

Alteração 493
Cornelis de Jong
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Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste em que, dada a reforma da 
PAC, os montantes consagrados à mesma
sejam fortemente reduzidos durante o 
próximo período de programação 
financeira;

Or. en

Alteração 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste em que os montantes 
consagrados à PAC devem ser revistos 
para o próximo período de programação 
financeira, uma vez que os escassos 
recursos da UE têm de ser utilizados com 
maior eficiência e ser mais bem 
direccionados, à luz da Estratégia 
Europa 2020; a parte do orçamento da 
UE consagrada à PAC pode ter de ser 
reduzida para possibilitar o 
financiamento de investimentos nos 
domínios da educação, das 
infra-estruturas, da investigação e da 
inovação, também em benefício da 
comunidade agrícola;

Or. en

Alteração 495
Miguel Portas
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Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste em que, dada a reforma da 
PAC, os montantes consagrados devem ser 
gradualmente reduzidos durante o 
próximo período de programação 
financeira, sem que tal possa afectar os 
pequenos agricultores ou a salvaguarda 
dos bens públicos que esta política 
garante;

Or. pt

Alteração 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, em nome 
do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste em que podem tornar-se 
possíveis cortes limitados e específicos na 
PAC, dependendo do resultado da 
reforma em curso;

Or. en

Alteração 497
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
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montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

montantes consagrados à mesma sejam 
suficientes para realizar os seus 
objectivos;

Or. en

Alteração 498
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, a 
afectação de recursos financeiros para o 
próximo período de financiamento deve 
ser orientada para o desenvolvimento do 
emprego no sector agrícola e a satisfação 
das necessidades das zonas rurais;

Or. de

Alteração 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste que os montantes consagrados à 
PAC no próximo período de programação 
financeira devem ser definidos tendo em 
conta a necessidade de alterar 
significativamente a hierarquização das 
prioridades no âmbito do QFP para 
financiar na íntegra as prioridades da 
Estratégia Europa 2020 que têm o maior 
impacto no aumento dos níveis de 
emprego e de crescimento;
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Or. en

Alteração 500
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos e/ou aumentados durante o 
próximo período de programação 
financeira;

Or. it

Alteração 501
Bas Eickhout, José Bové

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos a uma 
PAC assim reformada, os montantes 
consagrados à mesma no orçamento para 
2013 sejam pelo menos mantidos durante o 
próximo período de programação 
financeira;

Or. en

Alteração 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez
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Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira;

50. Insiste em que, dado o vasto âmbito de 
missões e objectivos atribuídos à PAC, os 
montantes consagrados à mesma no 
orçamento para 2013 sejam pelo menos 
mantidos durante o próximo período de 
programação financeira, devendo ser feita 
uma reavaliação em função da taxa de 
inflação na UE;

Or. en

Alteração 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß

Proposta de resolução
N.º 50-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-A. Salienta, além disso, que os 
recursos agrícolas não utilizados ou 
anulados devem permanecer no 
orçamento da PAC e não podem ser 
utilizados para financiar outras políticas;

Or. en

Alteração 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.° 50-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-B. Insiste em que o orçamento da PAC 
deve ser utilizado para recompensar os 
agricultores que implementam práticas 
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sustentáveis nas suas explorações 
agrícolas e que os agricultores devem ser 
incentivados através da PAC a proteger e 
a promover os bens comuns, como a 
biodiversidade, o armazenamento de 
carbono, o aproveitamento das bacias 
hidrográficas, etc.; considera que a PAC 
deve também apoiar a produção de 
energia proveniente de fontes renováveis;

Or. en

Alteração 505
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 50-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-C. Insta a Comissão, além disso, a 
disponibilizar fundos adicionais 
especificamente destinados à inovação na 
agricultura, para que esta possa assumir 
um papel mais forte na futura PAC;

Or. nl

Alteração 506
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Exorta a uma coordenação reforçada 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e de outros fundos 
estruturais e de coesão, a fim de reforçar 
a perspectiva territorial; solicita à 
Comissão que examine a melhor forma de 

Suprimido
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lograr mais sinergias em relação ao 
financiamento de actividades não 
agrícolas no âmbito do FEADER e de 
outros instrumentos aplicáveis;

Or. en

Alteração 507
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Exorta a uma coordenação reforçada 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e de outros fundos 
estruturais e de coesão, a fim de reforçar 
a perspectiva territorial; solicita à 
Comissão que examine a melhor forma de 
lograr mais sinergias em relação ao 
financiamento de actividades não 
agrícolas no âmbito do FEADER e de 
outros instrumentos aplicáveis;

Suprimido

Or. en

Alteração 508
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Exorta a uma coordenação reforçada do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e de outros fundos 
estruturais e de coesão, a fim de reforçar a 

51. Exorta a uma coordenação reforçada da 
política europeia de coesão e da PAC, a 
fim de reforçar a perspectiva territorial; 
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perspectiva territorial; solicita à Comissão 
que examine a melhor forma de lograr 
mais sinergias em relação ao 
financiamento de actividades não 
agrícolas no âmbito do FEADER e de 
outros instrumentos aplicáveis;

Or. en

Alteração 509
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Exorta a uma coordenação reforçada do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e de outros fundos 
estruturais e de coesão, a fim de reforçar 
a perspectiva territorial; solicita à 
Comissão que examine a melhor forma de 
lograr mais sinergias em relação ao 
financiamento de actividades não 
agrícolas no âmbito do FEADER e de 
outros instrumentos aplicáveis;

51. Exorta a coordenação reforçada do 
Fundo Europeu Agrícola para o 
Desenvolvimento Rural (FEADER) com os 
outros fundos com implicações territoriais, 
no quadro da estratégia comum, que 
define prioridades partilhadas em matéria 
de investimentos;

Or. pt

Alteração 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Exorta a uma coordenação reforçada do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 

51. Exorta a uma coordenação reforçada do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
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Regional (FEDER) e de outros fundos 
estruturais e de coesão, a fim de reforçar a 
perspectiva territorial; solicita à Comissão 
que examine a melhor forma de lograr 
mais sinergias em relação ao financiamento 
de actividades não agrícolas no âmbito do 
FEADER e de outros instrumentos 
aplicáveis;

Regional (FEDER) e de outros fundos 
estruturais e de coesão, a fim de reforçar a 
perspectiva territorial; solicita à Comissão 
que apresente propostas específicas sobre 
a forma de lograr mais sinergias em 
relação ao financiamento de actividades 
não agrícolas no âmbito do FEADER e de 
outros instrumentos aplicáveis; espera que 
as despesas ligadas à diversificação 
económica em regiões em que a 
agricultura está em declínio sejam 
aumentadas no decurso do período do 
próximo QFP;

Or. en

Alteração 511
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Exorta a uma coordenação reforçada do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e de outros fundos 
estruturais e de coesão, a fim de reforçar a 
perspectiva territorial; solicita à Comissão 
que examine a melhor forma de lograr mais 
sinergias em relação ao financiamento de 
actividades não agrícolas no âmbito do 
FEADER e de outros instrumentos 
aplicáveis;

51. Exorta a uma coordenação reforçada do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e de outros fundos 
estruturais e de coesão, a fim de reforçar a 
perspectiva territorial; solicita à Comissão 
que examine a melhor forma de lograr mais 
sinergias em relação ao financiamento de
actividades não agrícolas no âmbito do 
FEADER e de outros instrumentos 
aplicáveis e em que medida os fundos 
devem ser transferidos para o FEADER;

Or. de

Alteração 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové
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Proposta de resolução
N.º 51-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

51-A. Considera que os programas de 
desenvolvimento rural devem integrar 
objectivos de política agrícola, ambiental
e de coesão numa abordagem territorial 
com uma nova tipologia de zonas rurais, 
tendo em maior consideração a densidade 
populacional, a situação cultural e 
socioeconómica e as características e 
necessidades específicas e reconhecendo 
as diferenças entre os territórios, bem 
como melhorar a governação territorial a 
nível rural com base em iniciativas 
bem-sucedidas envolvendo parcerias 
horizontais e verticais, com enfoque 
especial nas actividades de investigação 
locais, reforçando a infra-estrutura 
pública local, apoiando a criação de 
pequenas empresas prósperas, 
promovendo projectos no domínio das 
fontes de energia renováveis e melhores 
práticas pecuárias;

Or. en

Alteração 513
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única 
fonte de sobrevivência e de emprego 
sobretudo em regiões costeiras, insulares 
e periféricas; considera que, a fim de 
lograr os seus objectivos a médio e a 
longo prazo, que visam um sector das 
pescas estável e sustentável, e a fim de 

52. Entende que a Política Comum das 
Pescas (PCP) deve ser descontinuada, 
uma vez que não se revelou eficiente e 
não protegeu os recursos haliêuticos;
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facilitar a reposição dos seus recursos 
haliêuticos e de fazer face aos aspectos 
sociais ligados à necessária redução do 
esforço de pesca, a Política Comum das 
Pescas (PCP) necessitará de recursos 
financeiros adequados após 2013; 
sublinha a necessidade de dirigir o apoio 
para práticas de pesca mais sustentáveis e 
espera que as despesas ligadas à 
diversificação económica em regiões em 
que as pescas estão em declínio, bem 
como as despesas destinadas à 
coordenação dos controlos, sejam 
aumentadas no decurso do período do 
próximo QFP;

Or. en

Alteração 514
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para práticas 
de pesca mais sustentáveis e espera que as 
despesas ligadas à diversificação 
económica em regiões em que as pescas 
estão em declínio, bem como as despesas 

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, sendo necessária uma 
mudança radical na sua orientação, 
através do fomento das técnicas de pesca 
de impacto reduzido, da diminuição do 
consumo de energia e da eliminação da 
capacidade de pesca excedentária, 
interrompendo simultaneamente todas as 
formas de financiamento da 
modernização de navios e que, a fim de 
facilitar a reposição plena dos seus 
recursos haliêuticos e de fazer face aos 
aspectos sociais ligados à necessária 



AM\864018EN.doc 55/125 PE462.730v02-00

PT

destinadas à coordenação dos controlos, 
sejam aumentadas no decurso do período 
do próximo QFP;

redução do esforço de pesca, a Política 
Comum das Pescas (PCP) necessitará de 
recursos financeiros adequados após 2013; 
sublinha a necessidade de dirigir o apoio 
para práticas de pesca mais sustentáveis, 
apoiando a gestão do habitat, a melhoria 
da selectividade nas pescas no mar e nas 
águas interiores, a diversificação 
económica em regiões em que as pescas 
estão em declínio, um melhor 
acompanhamento, a recolha de dados, 
bem como a coordenação dos controlos, no 
decurso do período do próximo QFP;

Or. en

Alteração 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para 
práticas de pesca mais sustentáveis e 
espera que as despesas ligadas à 
diversificação económica em regiões em 
que as pescas estão em declínio, bem 
como as despesas destinadas à 

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e da aquicultura e as 
suas actividades constituírem 
frequentemente a principal fonte de 
sobrevivência e de emprego sustentável
sobretudo em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas e da 
aquicultura sustentável e reforçado, e a 
fim de facilitar a reposição dos recursos 
haliêuticos e de fazer face aos aspectos 
sociais e económicos ligados à necessária 
redução do esforço de pesca e de cumprir 
os objectivos da reforma da Política 
Comum das Pescas (PCP), devendo esta 
política necessitar de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de uma estratégia de longo 
prazo para uma recuperação rápida e 
sustentável dos recursos haliêuticos em 
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coordenação dos controlos, sejam 
aumentadas no decurso do período do 
próximo QFP;

conformidade com o princípio do 
rendimento máximo sustentável, para que 
seja possível um sector das pescas estável 
e sustentável;

Or. en

Alteração 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para 
práticas de pesca mais sustentáveis e 
espera que as despesas ligadas à 
diversificação económica em regiões em 
que as pescas estão em declínio, bem como 
as despesas destinadas à coordenação dos 
controlos, sejam aumentadas no decurso do 
período do próximo QFP;

52. Salienta que os recursos haliêuticos 
constituem um bem público que é vital 
para a segurança alimentar europeia e 
mundial; chama a atenção para o facto de 
o sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
reforma da Política Comum das Pescas 
(PCP) necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha que o 
Fundo Europeu das Pescas deve ser 
utilizado para apoiar práticas de pesca 
sustentáveis, bem como a melhoria dos 
ecossistemas marinhos; sublinha a 
importância de garantir os direitos dos 
trabalhadores através de uma política de 
assistência social e de assegurar que a 
pesca industrial também respeite estes 
princípios e, assim, espera que as 
despesas ligadas à diversificação 
económica em regiões em que as pescas 
estão em declínio, bem como as despesas 
destinadas à coordenação dos controlos, 
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sejam aumentadas no decurso do período 
do próximo QFP; solicita financiamento 
adequado para aumentar o apoio à 
aquicultura, à Política Marítima 
Integrada e à investigação no domínio dos 
ecossistemas marinhos;

Or. en

Alteração 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para práticas 
de pesca mais sustentáveis e espera que as 
despesas ligadas à diversificação 
económica em regiões em que as pescas 
estão em declínio, bem como as despesas 
destinadas à coordenação dos controlos, 
sejam aumentadas no decurso do período 
do próximo QFP;

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para práticas 
de pesca mais sustentáveis, dedicando 
simultaneamente especial atenção ao 
sector da pequena pesca e às actividades 
conexas, e espera que as despesas ligadas à 
diversificação económica em regiões em 
que as pescas estão em declínio, bem como 
as despesas destinadas à coordenação dos 
controlos, sejam aumentadas no decurso do 
período do próximo QFP;

Or. en
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Alteração 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para práticas 
de pesca mais sustentáveis e espera que as 
despesas ligadas à diversificação 
económica em regiões em que as pescas 
estão em declínio, bem como as despesas 
destinadas à coordenação dos controlos, 
sejam aumentadas no decurso do período 
do próximo QFP;

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para práticas 
de pesca mais sustentáveis e espera que as 
despesas ligadas à diversificação 
económica em regiões dos 
Estados-Membros mais pobres em que as 
pescas estão em declínio, bem como as 
despesas destinadas à coordenação dos 
controlos, sejam aumentadas no decurso do 
período do próximo QFP;

Or. en

Alteração 519
Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 

52. Chama a atenção para o facto de o 
sector das pescas e as suas actividades 
constituírem frequentemente a única fonte 
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de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para práticas 
de pesca mais sustentáveis e espera que as 
despesas ligadas à diversificação 
económica em regiões em que as pescas 
estão em declínio, bem como as despesas 
destinadas à coordenação dos controlos, 
sejam aumentadas no decurso do período 
do próximo QFP;

de sobrevivência e de emprego sobretudo 
em regiões costeiras, insulares e 
periféricas; considera que, a fim de lograr 
os seus objectivos a médio e a longo prazo, 
que visam um sector das pescas estável e 
sustentável, e a fim de facilitar a reposição 
dos seus recursos haliêuticos e de fazer 
face aos aspectos sociais ligados à 
necessária redução do esforço de pesca, a 
Política Comum das Pescas (PCP) 
necessitará de recursos financeiros 
adequados após 2013; reconhece a 
necessidade de reforçar a coordenação 
com a política de coesão; sublinha a 
necessidade de dirigir o apoio para práticas 
de pesca mais sustentáveis e espera que as 
despesas ligadas à diversificação 
económica em regiões em que as pescas 
estão em declínio, bem como as despesas 
destinadas à coordenação dos controlos, 
sejam aumentadas no decurso do período 
do próximo QFP;

Or. en

Alteração 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 52-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Salienta que deve ser atribuída uma 
maior atenção aos factores que afectam e 
alteram negativamente os habitats 
marinhos e perturbam os ecossistemas e a 
biodiversidade, como a acidificação dos 
oceanos, o aumento da temperatura dos 
oceanos e dos mares, a erosão costeira e o 
impacto ambiental das actividades 
extractivas e do transporte marítimo;

Or. en
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Alteração 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, em nome 
do Grupo ALDE

Proposta de resolução
Subtítulo 

Proposta de resolução Alteração

Alterações climáticas e eficiência dos 
recursos

Alterações climáticas e do ambiente e 
eficiência dos recursos

Or. en

Alteração 522
Bas Eickhout

Proposta de resolução
Subtítulo 

Proposta de resolução Alteração

Alterações climáticas e eficiência dos 
recursos

Ambiente, alterações climáticas e 
eficiência dos recursos

Or. en

Alteração 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
Subtítulo

Proposta de resolução Alteração

Alterações climáticas e eficiência dos 
recursos

Alterações climáticas, biodiversidade e 
eficiência dos recursos

Or. en

Alteração 524
Marta Andreasen
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Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição 
para uma sociedade com baixas emissões 
de carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um 
ambiente de vida inócuo e saudável; 
salienta que tal evolução deveria ser 
alcançada nomeadamente através da 
redução do consumo de energia, da 
descentralização do abastecimento 
energético, do reforço do recurso às 
energias renováveis e da garantia da 
recuperação dos ecossistemas;

Suprimido

Or. en

Alteração 525
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis e da 
garantia da recuperação dos ecossistemas;

53. Reconhece a importância da acção 
europeia contra as alterações climáticas; 
insta a Comissão a apresentar propostas 
para um novo Fundo para a Inovação e a 
Sustentabilidade; salienta que a União 
deveria liderar a transformação para uma 
economia sustentável e promover uma 
transição para uma sociedade com baixas 
emissões de carbono a fim de manter 
competitiva a indústria europeia e 
assegurar um ambiente de vida inócuo e 
saudável; salienta que tal evolução deveria 
ser alcançada nomeadamente através da 
redução do consumo de energia, da 
descentralização do abastecimento 
energético, do reforço do recurso às 
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energias renováveis e da garantia da 
recuperação dos ecossistemas;

Or. en

Alteração 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo 
PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis e da 
garantia da recuperação dos ecossistemas;

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono com uma indústria europeia 
competitiva e preços de energia 
comportáveis a fim de assegurar um 
ambiente de vida inócuo e saudável; 
salienta que tal evolução deveria ser 
alcançada nomeadamente através da 
redução do consumo de energia - o que 
exige um mercado interno e 
infra-estruturas eficientes -, da 
descentralização do abastecimento 
energético, do reforço do recurso às 
energias renováveis e da garantia da 
recuperação dos ecossistemas; salienta que 
a pobreza energética tem de ser levada 
muito a sério pelo Parlamento Europeu à 
luz dos constantes aumentos dos preços 
da energia;

Or. en

Alteração 527
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 53
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Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis e da 
garantia da recuperação dos ecossistemas;

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade pós-carbono, sustentável e 
eficiente em termos de recursos e de 
energia, a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia em todos os sectores, 
da descentralização do abastecimento 
energético, do reforço do recurso às 
energias renováveis, da melhoria da 
protecção ambiental e da garantia da 
recuperação dos ecossistemas, bem como 
de uma utilização de recursos, reciclagem 
e gestão de resíduos eficientes;

Or. en

Alteração 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um 
ambiente de vida inócuo e saudável;
salienta que tal evolução deveria ser 
alcançada nomeadamente através da 
redução do consumo de energia, da 
descentralização do abastecimento 
energético, do reforço do recurso às 
energias renováveis e da garantia da 
recuperação dos ecossistemas;

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono; neste contexto defende a 
adopção de medidas tendentes a manter
competitiva a indústria europeia; salienta 
que tal evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da melhoria da 
eficiência energética, de medidas 
destinadas a garantir a acessibilidade dos 
preços da energia e da conclusão do 
mercado interno da energia; salienta que 
encara com muita seriedade a questão da 
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pobreza energética em resultado do 
aumento constante dos preços da energia, 
o qual pode ser explicado em parte pelo 
elevado nível dos direitos aduaneiros 
aplicados, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a agirem da mesma 
forma, nomeadamente tendo em conta a 
escassez de recursos financeiros 
disponíveis para orçamentos de 
assistência social;  

Or. de

Alteração 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis e da 
garantia da recuperação dos ecossistemas;

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono dentro dos limites ecológicos do 
planeta a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis e da 
garantia da recuperação dos ecossistemas;

Or. en

Alteração 530
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 53
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Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis e da 
garantia da recuperação dos ecossistemas;

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono tendo em conta a especificidade 
das circunstâncias nacionais, a fim de 
manter competitiva a indústria europeia e 
assegurar um ambiente de vida inócuo e 
saudável; salienta que tal evolução deveria 
ser alcançada nomeadamente através da 
redução do consumo de energia, da 
descentralização do abastecimento 
energético, do reforço do recurso às 
energias renováveis e da garantia da 
recuperação dos ecossistemas;

Or. pl

Alteração 531
Christian Ehler

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis e da 
garantia da recuperação dos ecossistemas;

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis, da 
intensificação da investigação em matéria 
de fusão nuclear e da garantia da 
recuperação dos ecossistemas;

Or. en
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Alteração 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Salienta que a União deveria liderar a
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis e da 
garantia da recuperação dos ecossistemas;

53. Salienta que a União deveria liderar a 
transformação para uma economia 
sustentável e promover uma transição para 
uma sociedade com baixas emissões de 
carbono a fim de manter competitiva a 
indústria europeia e assegurar um ambiente 
de vida inócuo e saudável; salienta que tal 
evolução deveria ser alcançada 
nomeadamente através da redução do 
consumo de energia, da descentralização 
do abastecimento energético, do reforço do 
recurso às energias renováveis, melhor 
protecção da biodiversidade e da garantia 
da recuperação dos ecossistemas; para este 
fim, considera que é necessário dar 
continuidade aos programas de apoio 
financeiro para a biodiversidade, 
enquanto instrumentos privilegiados para 
garantir a provisão de recursos 
financeiros para essas prioridades face a 
outras políticas;

Or. en

Alteração 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Frisa a importância da iniciativa 
emblemática "Uma Europa eficiente em 
termos de recursos" e dos esforços para 
desassociar o crescimento económico e o 
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bem-estar da utilização de recursos 
mediante o apoio à transição para uma 
economia sustentável; salienta que a 
concentração de esforços e o 
financiamento são essenciais para a 
inovação que subjaz a esta mudança 
crucial;

Or. en

Alteração 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
N.° 53-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-B. Observa que o cumprimento dos 
compromissos da UE de travar a perda da 
biodiversidade e de restaurar os serviços 
ecossistémicos até 2020 constituirá um 
contributo fundamental para a resposta
aos desafios que a UE enfrenta na 
adaptação às alterações climáticas; está, 
por conseguinte, convicto de que o futuro 
QFP deve reflectir a importância dos 
serviços fornecidos por ecossistemas 
saudáveis e biodiversificados; considera, 
por isso, que o co-financiamento do 
programa Natura 2000 deve ser garantido 
por uma rubrica própria no novo quadro 
orçamental da UE e sublinha a 
importância do programa LIFE+, uma 
vez que é o único instrumento da UE 
inteiramente dedicado ao ambiente.

Or. en

Alteração 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 53-C (novo)
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Proposta de resolução Alteração

53-C. Sublinha que os programas de 
apoio financeiro existentes, como LIFE+ 
e Natura 2000, foram implementados com 
êxito e comprovaram a sua importância 
para garantir a protecção do ambiente e 
da natureza; salienta que, a fim de 
continuar a proteger a biodiversidade da 
Europa, os programas devem ser 
prosseguidos enquanto instrumentos 
privilegiados para garantir a provisão de 
recursos financeiros para essas 
prioridades face a outras políticas;

Or. en

Alteração 536
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 53-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-D. Apoia, além disso, a continuação de 
um fundo ambiental (LIFE+) para a 
protecção da natureza e da biodiversidade 
dotado de recursos financeiros adequados 
para alcançar os objectivos ambientais da 
UE através do apoio à tomada de decisões 
baseadas no conhecimento, de uma 
melhor aplicação das políticas ambientais 
e da promoção da observância e da boa 
governação;

Or. en

Alteração 537
Robert Goebbels

Proposta de resolução
N.º 53-E (novo)
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Proposta de resolução Alteração

53-E. Realça que os 27 Estados-Membros 
da UE são responsáveis por cerca de 11 % 
das emissões globais de CO2 e que, na 
ausência de um acordo internacional, 
quaisquer esforços unilaterais adicionais 
desenvolvidos pela UE seriam anulados 
pelo aumento das emissões dos EUA, da 
China e de outros países cujo nível de 
emissões é muito mais elevado do que o 
nível de emissões da UE no seu conjunto;

Or. fr

Alteração 538
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 53-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-F. Lamenta que, actualmente, apenas 
6 a 8% do orçamento sejam orientados
para acções de combate às alterações 
climáticas;  

Or. en

Alteração 539
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 

Suprimido
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áreas de intervenção pertinentes, 
incluindo a nível das políticas externas; 
está convicto de que a legislação e a 
condicionalidade de despesa da União 
constituem elementos-chave para lograr a 
realização dos objectivos da Estratégia 
Europa 2020 neste domínio; considera, 
por conseguinte, que as acções de 
combate às alterações climáticas deveriam 
ser integradas em todas as secções 
pertinentes da despesa;

Or. en

Alteração 540
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio;

Or. pl

Alteração 541
Herbert Reul, Markus Pieper
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Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

54. Destaca a necessidade de incluir
medidas destinadas a economizar energia 
e, assim, a reduzir a dependência da UE 
das importações e de promover esforços 
para alcançar os objectivos em matéria de 
alterações climáticas como tarefas 
transversais em todas as áreas de despesa 
pertinentes, incluindo a nível das políticas 
externas; está convicto de que, juntamente 
com os compromissos voluntários, a 
legislação e a condicionalidade de despesa 
da União constituem elementos-chave para 
lograr a realização dos objectivos em 
matéria de energia e de protecção do 
clima e de que a Comissão deve deixar 
margem de manobra suficiente para a 
introdução de medidas de execução 
adicionais, com vista à concretização dos
objectivos da Estratégia Europa 2020;
salienta que o que é essencialmente 
necessário é acção a nível nacional e local 
e insta os Estados-Membros a 
intensificarem os seus esforços a esses 
níveis;

Or. de

Alteração 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate, atenuação e 
adaptação às alterações climáticas e de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em todas as áreas de intervenção 
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a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

pertinentes, incluindo a nível das políticas 
externas; está convicto de que a legislação 
e a condicionalidade de despesa da União 
constituem elementos-chave para lograr a 
realização dos objectivos da Estratégia 
Europa 2020 neste domínio; considera, por 
conseguinte, que as acções de combate às 
alterações climáticas deveriam ser 
integradas em todas as secções pertinentes 
da despesa;

Or. en

Alteração 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo 
PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa - especialmente 
medidas de poupança de energia - em 
todas as áreas de intervenção pertinentes, 
incluindo a nível das políticas externas; 
está convicto de que incentivos bem 
colocados, nomeadamente a 
condicionalidade de despesa e a legislação 
da União constituem elementos-chave para 
lograr a realização dos objectivos da 
Estratégia Europa 2020 neste domínio; 
considera, por conseguinte, que as acções 
de combate às alterações climáticas 
deveriam ser integradas em todas as 
secções pertinentes da despesa e que deve 
garantir-se que percentagens mais 
relevantes das receitas provenientes do 
regime de comércio de licenças de 
emissão da UE sejam investidas na 
atenuação e na inovação em matéria de 
alterações climáticas;
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Or. en

Alteração 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas, salienta o 
impacto das alterações climáticas na 
saúde, bem como a necessidade de 
indicadores de saúde em associação com 
indicadores ambientais; está convicto de 
que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

Or. en

Alteração 545
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
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áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem 
elementos-chave para lograr a realização 
dos objectivos da Estratégia Europa 2020 
neste domínio; considera, por conseguinte, 
que as acções de combate às alterações 
climáticas, incluindo a gestão dos sítios 
Natura 2000 e medidas de atenuação e de 
adaptação às alterações climáticas, bem 
como indicadores apropriados (teste de 
clima e de biodiversidade) deveriam ser
integrados de forma vinculativa em todas 
as secções pertinentes da despesa, 
eliminando projectos e subvenções 
prejudiciais ao clima;

Or. en

Alteração 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa,
devendo ser igualmente integrados 
instrumentos de resistência às alterações 
climáticas em todas as despesas da UE;
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Or. en

Alteração 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial,, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa;

54. Destaca a necessidade de uma 
abordagem horizontal, que conjugue 
medidas de combate às alterações 
climáticas e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em todas as 
áreas de intervenção pertinentes, incluindo 
a nível das políticas externas; está convicto 
de que a legislação e a condicionalidade de 
despesa da União constituem elementos-
chave para lograr a realização dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 neste 
domínio; considera, por conseguinte, que 
as acções de combate às alterações 
climáticas deveriam ser integradas em 
todas as secções pertinentes da despesa; 
recorda que as alterações climáticas se 
devem principalmente às emissões dos 
países industrializados; sublinha, por 
conseguinte, a responsabilidade global da 
UE no combate a este fenómeno;

Or. en

Alteração 548
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através da introdução de 
critérios ambientais e do reforço dos 
recursos e da eficiência energética para 

Suprimido
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efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos 
principais da Estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 549
Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através da introdução de 
critérios ambientais e do reforço dos 
recursos e da eficiência energética para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos 
principais da Estratégia Europa 2020;

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através do reforço dos 
recursos e da eficiência energética constitui 
um dos objectivos principais da Estratégia 
Europa 2020;

Or. de

Alteração 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através da introdução de 
critérios ambientais e do reforço dos 
recursos e da eficiência energética para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos 
principais da Estratégia Europa 2020;

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através de um justo 
equilíbrio entre critérios económicos, 
sociais e ambientais e do reforço dos 
recursos e da eficiência energética para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos 
principais da Estratégia Europa 2020;

Or. it
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Alteração 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através da introdução de 
critérios ambientais e do reforço dos 
recursos e da eficiência energética para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos 
principais da Estratégia Europa 2020;

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através da introdução de 
critérios ambientais, da eliminação 
progressiva de subsídios prejudiciais de 
um ponto de vista ambiental e do reforço 
dos recursos e da eficiência energética para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos 
principais da Estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 552
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através da introdução de 
critérios ambientais e do reforço dos 
recursos e da eficiência energética para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos 
principais da Estratégia Europa 2020;

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através da introdução de 
critérios ambientais e do reforço dos 
recursos e da eficiência energética para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos da 
Estratégia Europa 2020;

Or. pl

Alteração 553
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 56
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Proposta de resolução Alteração

56. Apoia, por conseguinte, a proposta 
expressa na "Reapreciação do orçamento 
da UE" por parte da Comissão no sentido 
de incluir uma obrigação de identificação,
de forma transparente, dos programas 
sectoriais que promoveram os objectivos 
20/20/20 relativos ao clima e à energia 
especificados na Estratégia Europa 2020 e 
que contribuíram para a realização dos 
objectivos da iniciativa emblemática "Uma 
Europa eficiente em termos de recursos";

56. Apoia, por conseguinte, a proposta 
expressa na "Reapreciação do orçamento 
da UE" por parte da Comissão no sentido 
de identificar de forma transparente, os
programas sectoriais que promoveram os 
objectivos 20/20/20 relativos ao clima e à 
energia especificados na Estratégia Europa 
2020 e que contribuíram para a realização 
dos objectivos da iniciativa emblemática 
"Uma Europa eficiente em termos de 
recursos";

Or. pl

Alteração 554
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Apoia, por conseguinte, a proposta 
expressa na "Reapreciação do orçamento 
da UE" por parte da Comissão no sentido 
de incluir uma obrigação de identificação, 
de forma transparente, dos programas 
sectoriais que promoveram os objectivos 
20/20/20 relativos ao clima e à energia 
especificados na Estratégia Europa 2020 e 
que contribuíram para a realização dos 
objectivos da iniciativa emblemática "Uma 
Europa eficiente em termos de recursos";

56. Apoia, por conseguinte, a proposta 
expressa na "Reapreciação do orçamento 
da UE" por parte da Comissão no sentido 
de incluir uma obrigação de identificação, 
de forma transparente e mensurável, dos 
programas sectoriais que contribuem e 
como contribuem para a realização dos
objectivos 20/20/20 relativos ao clima e à 
energia especificados na Estratégia Europa 
2020 e para a realização dos objectivos da 
iniciativa emblemática "Uma Europa 
eficiente em termos de recursos";

Or. en

Alteração 555
Herbert Reul, Markus Pieper
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Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Apoia, por conseguinte, a proposta 
expressa na "Reapreciação do orçamento 
da UE" por parte da Comissão no sentido 
de incluir uma obrigação de identificação, 
de forma transparente, dos programas 
sectoriais que promoveram os objectivos 
20/20/20 relativos ao clima e à energia 
especificados na Estratégia Europa 2020 e 
que contribuíram para a realização dos 
objectivos da iniciativa emblemática "Uma 
Europa eficiente em termos de recursos";

56. Apoia a proposta expressa na 
"Reapreciação do orçamento da UE" por 
parte da Comissão no sentido de incluir 
uma obrigação de identificação, de forma 
transparente, dos programas sectoriais que 
promoveram os objectivos 20/20/20 
relativos ao clima e à energia especificados 
na Estratégia Europa 2020 e que 
contribuíram para a realização dos 
objectivos da iniciativa emblemática "Uma 
Europa eficiente em termos de recursos"; 
salienta, contudo, que a protecção do 
clima não pode ser a consideração 
principal em todos os domínios;

Or. de

Alteração 556
Frank Engel

Proposta de resolução
N.º 56-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

56-A. Refere que a UE assumiu o 
compromisso de pagar cerca de 7 mil 
milhões de euros anualmente com vista a 
aliviar os efeitos das alterações climáticas 
nos países em desenvolvimento após 2012 
e que os compromissos internacionais 
para o período pós-2020 totalizam 100 mil 
milhões de dólares anualmente, sendo 
que, a manter-se a actual proporção, um 
terço deste montante teria de ser 
suportado pela UE; exige que o 
compromisso europeu seja financiado de 
forma credível e recorda que este 
financiamento pode significar que as 
receitas geradas por qualquer imposto 
sobre as transacções financeiras ou sobre 
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as emissões de carbono a nível europeu 
tenham de ser afectadas exclusivamente a 
este fim, determinando assim a sua 
indisponibilidade para o financiamento 
do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.° 56-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

56-B. Insiste em que as promessas de 
financiamento, actuais e futuras, 
destinadas a ajudar os países em 
desenvolvimento a combaterem as 
alterações climáticas ou a adaptarem-se 
aos seus efeitos devem acrescer aos 
actuais orçamentos consagrados ao 
desenvolvimento, devendo manter-se um 
nível adequado de coerência entre as duas 
políticas; solicita, por conseguinte, uma 
estrutura clara que defina a afectação de 
fundos ao sector do desenvolvimento, por 
um lado, e à atenuação dos efeitos das 
alterações climáticas nos países em 
desenvolvimento, por outro lado;

Or. en

Alteração 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 56-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

56-C. Considera que os novos projectos 
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financiados pelo orçamento da UE devem 
ser objecto de avaliações de impacto 
climático; considera este procedimento 
importante para assegurar que as 
considerações relativas ao clima sejam 
tidas em consideração no orçamento da 
UE;

Or. en

Alteração 559
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 56-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

Energia

56-D. Sublinha que a Comissão prevê a 
necessidade de um aumento considerável 
dos investimentos de capitais para 
propiciar sistemas de transporte e de 
energia pós-carbono eficientes; realça 
que o orçamento da UE pode 
proporcionar valor acrescentado também 
neste domínio, agrupando recursos, 
atraindo mais financiamento público e 
privado ou possibilitando o arranque de 
projectos, uma vez que a eficiência 
energética e a transição para fontes de 
energia renováveis diminuirão o custo 
médio dos combustíveis na UE e 
reduzirão a dependência das importações 
de energia, e que os protelamentos 
aumentarão os custos;

Or. en

Alteração 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 56-E (novo)
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Proposta de resolução Alteração

56-E. Observa que o aumento dos preços 
da energia propiciará economias de 
energia e o desenvolvimento de fontes de 
energia renováveis; observa também que, 
a preços correntes, o avultado 
investimento exigido pode ser financiado 
sem necessidade de subvenções públicas; 
considera que, caso uma descida dos 
preços do mercado torne as subvenções 
necessárias, estas deverão ser financiadas 
por meio de um imposto sobre a energia;

Or. fr

Alteração 561
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 
política; 

57. Entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética constituem prioridades 
essenciais que exigem um reforço 
significativo das dotações orçamentais; 
exorta a Comissão a desenvolver 
indicadores concretos e a zelar por que os 
objectivos acordados possam ser realizados 
e acompanhados no quadro do Semestre 
Europeu de coordenação política

Or. pt

Alteração 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão 
a desenvolver indicadores concretos e a 
zelar por que os objectivos acordados 
possam ser realizados e acompanhados no 
quadro do Semestre Europeu de 
coordenação política;

57. Considera que o novo fundo para a 
inovação e a estabilidade deve dar 
prioridade ao desenvolvimento de 
projectos relacionados com tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 
política;

Or. en

Alteração 563
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Entende que a supressão do desafio da 
sustentabilidade através da introdução de 
critérios ambientais e do reforço dos 
recursos e da eficiência energética para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos objectivos 
principais da Estratégia Europa 2020;

Suprimido

Or. en

Alteração 564
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 57
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Proposta de resolução Alteração

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 
política;

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que a diversificação das
fontes de aprovisionamento e das rotas de 
trânsito de energia, as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem constituir prioridades 
essenciais; destaca a importância de 
identificar e de explorar os recursos 
energéticos internos dos 
Estados-Membros da UE; exorta a 
Comissão a desenvolver indicadores 
concretos e a zelar por que os objectivos 
acordados possam ser realizados e 
acompanhados no quadro do Semestre 
Europeu de coordenação política;

Or. pl

Alteração 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 
política;

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as tecnologias, 
nomeadamente nos domínios da eficiência 
energética e da poupança energética devem 
continuar a constituir prioridades 
essenciais; salienta que é necessário 
incrementar a investigação relativa a 
novas formas de energia, incluindo novas 
formas de energia renovável; exorta a 
Comissão a desenvolver indicadores 
concretos e a zelar por que os objectivos 
acordados possam ser realizados e 
acompanhados no quadro do Semestre 
Europeu de coordenação política;
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Or. de

Alteração 566
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 
política;

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem ser verdadeiras 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 
política;

Or. en

Alteração 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo 
PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais e exige o reforço do 
financiamento da UE nestes domínios; 
exorta a Comissão a desenvolver 
indicadores concretos e a zelar por que os 
objectivos acordados possam ser realizados 
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política; e acompanhados no quadro do Semestre 
Europeu de coordenação política ou no 
quadro dos Planos de Acção para a 
Eficiência Energética nacionais, que a 
Comissão deve ter a possibilidade de 
rejeitar caso não correspondam ao grande 
objectivo em matéria de eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 
política;

57. Está convicto de que no próximo QFP 
deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão a 
desenvolver indicadores concretos e a zelar 
por que os objectivos acordados possam 
ser realizados e acompanhados no quadro 
do Semestre Europeu de coordenação 
política, desde que a burocracia 
suplementar seja mantida no mínimo;

Or. de

Alteração 569
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Está convicto de que no próximo QFP 57. Está convicto de que no próximo QFP 
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deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; exorta a Comissão 
a desenvolver indicadores concretos e a 
zelar por que os objectivos acordados 
possam ser realizados e acompanhados no 
quadro do Semestre Europeu de 
coordenação política;

deveria ser aumentada a quota-parte da 
energia; entende que as novas tecnologias 
energéticas renováveis, a eficiência 
energética e as políticas de poupança 
energética devem continuar a constituir 
prioridades essenciais; 

Or. en

Alteração 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, em nome do Grupo PPE-DE.

Proposta de resolução
N.º 57-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

57-A. Reitera a importância da existência 
de um cabaz energético diversificado na 
UE, no pleno respeito da escolha de cada 
Estado-Membro, que vise alcançar a 
segurança do aprovisionamento, a 
competitividade e a sustentabilidade a 
longo prazo; reconhece, neste contexto, a 
necessidade de uma reflexão aprofundada 
sobre a segurança energética como uma 
questão transversal que deve estar 
associada às prioridades a nível da UE;

Or. en

Alteração 571
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.° 57-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

57-B. Salienta que as actuais despesas em 
projectos no domínio da energia reflectem 
uma hierarquização de prioridades 
errada, dado que o Plano de 
Relançamento atribui mais fundos à 
investigação no domínio da energia 
nuclear do que à investigação no domínio 
da energia não nuclear e prevê mais 
despesas com infra-estruturas para a 
captura e o armazenamento de carbono e 
fontes de energia convencionais do que 
para fontes de energia sustentáveis; 
considera também que a introdução tardia 
da elegibilidade das despesas para 
melhorar a eficiência energética nas 
habitações para todos os países da UE e a 
sua limitação a 4 % da dotação total do 
FEDER constitui uma oportunidade 
perdida que deve ser objecto de um 
tratamento mais adequado no novo QFP;

Or. en

Alteração 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 57-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

57-C. Considera que os investimentos 
maciços previstos na estratégia energética 
da UE para os próximos 10 anos devem 
provir essencialmente do sector privado, 
mas tal não será possível sem a criação de 
incentivos adequados com fundos 
públicos nacionais e da UE, em especial 
em domínios como as interconexões 
transfronteiriças, a modernização das 
redes de energia existentes, o aumento da 
eficiência energética dos edifícios, a 
criação de um mercado único da energia 
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e a interligação das "ilhas energéticas" 
existentes; as fontes de financiamento 
europeu, como os Fundos Estruturais e as 
obrigações-projecto, devem ser 
disponibilizadas em maior escala, a fim de 
alcançar os objectivos da UE em matéria 
de energia; uma dependência excessiva 
dos fundos de coesão distorceria o 
orçamento da UE e conduziria ao 
subfinanciamento do sector energético;

Or. en

Alteração 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 57-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

57-D. Observa que, na transição para o 
consumo de energia proveniente de fontes 
sustentáveis, deve ser concedida especial 
atenção aos cidadãos europeus 
vulneráveis que se encontram em situação 
ou em risco de pobreza energética; deve 
ser tornada possível a utilização de fundos 
da UE para apoiar grupos vulneráveis na 
introdução de melhoramentos de 
eficiência energética;

Or. en

Alteração 574
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 

Suprimido
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desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a 
fim de desenvolver uma energia limpa 
acessível a todos; destaca a inexistência 
de financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução no decurso 
do próximo QFP;

Or. en

Alteração 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Destaca a necessidade de reforçar o
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa 
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução no decurso do 
próximo QFP;

58. Destaca a necessidade de disponibilizar 
financiamento suficiente para a
investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a demonstração no domínio 
da energia, a fim de desenvolver uma 
energia limpa acessível a todos; destaca a 
inexistência de financiamento destinado ao 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET) já 
adoptado e exorta à sua plena execução no 
decurso do próximo QFP;

Or. en

Alteração 576
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
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desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa 
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução no decurso do 
próximo QFP;

desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia sustentável 
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado à parte não 
nuclear do Plano Estratégico Europeu para 
as Tecnologias Energéticas (Plano SET) já 
adoptado e exorta à sua plena execução no 
decurso do próximo QFP;

Or. en

Alteração 577
Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa 
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução no decurso do 
próximo QFP;

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa; destaca 
a inexistência de financiamento destinado 
ao Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET) já 
adoptado e a tecnologias ainda não 
incluídas neste plano, nomeadamente o 
armazenamento de energia, e exorta à sua 
plena execução no decurso do próximo 
QFP;

Or. de

Alteração 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo 
PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 58
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Proposta de resolução Alteração

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa 
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução no decurso do 
próximo QFP;

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa; destaca 
a inexistência de financiamento destinado 
ao Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET) já 
adoptado, assim como tecnologias como o 
armazenamento de energia eléctrica, que 
ainda não estão incluídas neste plano, e 
exorta à sua plena execução no decurso do 
próximo QFP; salienta a necessidade de 
apoio financeiro público neste domínio, o 
qual também possibilitará à UE cumprir 
os acordos internacionais celebrados;

Or. en

Alteração 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa 
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução no decurso do 
próximo QFP;

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa 
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução, incluindo 
financiamento adequado, no decurso do 
próximo QFP;

Or. en
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Alteração 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia limpa 
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução no decurso do 
próximo QFP;

58. Destaca a necessidade de reforçar o 
financiamento da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
demonstração no domínio da energia, a fim 
de desenvolver uma energia renovável
acessível a todos; destaca a inexistência de 
financiamento destinado ao Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) já adoptado e 
exorta à sua plena execução no decurso do 
próximo QFP;

Or. en

Alteração 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 58-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

58-A. Dadas as enormes necessidades 
financeiras nos domínios das 
infra-estruturas do transporte e da 
energia e dadas as externalidades 
positivas destes projectos, salienta a 
necessidade de desenvolver um quadro 
regulamentar de incentivos, a fim de 
promover o investimento público e 
privado a longo prazo nestes domínios; 
solicita, em particular, que as regras 
contabilísticas, orçamentais e de 
comunicação sejam adaptadas às 
especificidades deste tipo de investimento 
e que sejam desenvolvidos instrumentos 
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financeiros inovadores em cooperação 
com investidores a longo prazo;

Or. en

Alteração 582
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.° 58-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

58-B. Considera que a UE necessita de 
desenvolver a sua infra-estrutura 
energética e de investir nas suas fontes e 
nos seus recursos próprios através da 
prospecção, da exploração e da extracção 
(por exemplo, gás de xisto, depósitos de 
gás), a fim de assegurar o crescimento e a 
competitividade sustentáveis a longo 
prazo; para esse fim, apoia a criação de 
um sistema de obrigações-projecto da UE, 
o qual, em colaboração com o BEI e a 
garantia do orçamento da UE, 
contrariará a relutância do investimento 
privado e as graves limitações dos 
orçamentos nacionais; por conseguinte, 
exorta a Comissão a avançar com a maior 
brevidade possível com propostas 
legislativas concretas para a 
implementação desta fonte de 
financiamento alternativa para projectos 
de infra-estruturas energéticas de grande 
envergadura com valor acrescentado 
europeu;

Or. en

Alteração 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE



AM\864018EN.doc 95/125 PE462.730v02-00

PT

Proposta de resolução
N.º 58-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

Uma Europa ligada

58-C. Observa a importância do sector dos 
transportes na política industrial da UE, 
quer em termos da sua contribuição para 
o Produto Interno Bruto, quer em termos 
da criação de emprego; considera que o 
próximo período financeiro deve conceder 
ao sector dos transportes da UE a 
oportunidade de consolidar a sua 
liderança no domínio das tecnologias 
verdes, seguras e inteligentes que 
contribuem para o desenvolvimento 
económico e para o aumento da coesão 
económica e social;

Or. en

Alteração 584
Bas Eickhout

Proposta de resolução
Subtítulo 

Proposta de resolução Alteração

Redes transeuropeias de energia Infra-estruturas europeias de energia

Or. en

Alteração 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
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europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias;

europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; 

Or. en

Alteração 586
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia;
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prioritárias;

Or. en

Alteração 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias;

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar a diversificação das vias e fontes 
de aprovisionamento, aumentando a 
quota de energia renovável, melhorar a 
segurança do aprovisionamento e atingir os 
objectivos em matéria de energia e 
alterações climáticas; entende que são 
necessários investimentos avultados neste 
domínio na ordem dos 1000 milhões de 
euros; destaca a necessidade de maximizar 
o impacto do financiamento europeu e a 
oportunidade propiciada por instrumentos 
financeiros inovadores para financiar 
projectos europeus transfronteiras
importantes no domínio de infra-estruturas 
energéticas prioritárias;

Or. en

Alteração 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo 
PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 59
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Proposta de resolução Alteração

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias;

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes, incluindo o 
desenvolvimento de grandes projectos de 
demonstração e de criar interconexões, 
que são indispensáveis para realizar o 
mercado interno da energia, de 
interconexões com países terceiros, 
diversificar as fontes e as vias, melhorar a 
segurança do aprovisionamento e atingir os 
objectivos em matéria de energia e 
alterações climáticas; entende que são 
necessários investimentos avultados neste 
domínio na ordem dos 1000 milhões de 
euros até 2020, a financiar essencialmente 
pelas tarifas da energia; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu para projectos de 
valor acrescentado europeu e a 
oportunidade propiciada por instrumentos 
financeiros inovadores para efeitos de 
financiamento de projectos europeus 
importantes no domínio de infra-estruturas 
energéticas prioritárias;

Or. en

Alteração 589
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
o aumento do investimento no sector 
público da energia, melhorar a segurança 
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e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias;

do aprovisionamento e atingir os objectivos 
em matéria de energia e alterações 
climáticas; entende que são necessários 
investimentos avultados neste domínio na 
ordem dos 1000 milhões de euros; destaca 
a necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias;

Or. pt

Alteração 590
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias;

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros, nomeadamente 
para garantir a capacidade de transporte, 
incluindo nova capacidade de produção e 
de investimento em redes eléctricas; 
destaca a necessidade de maximizar o 
impacto do financiamento europeu e a 
oportunidade propiciada por instrumentos 
financeiros inovadores para efeitos de 
financiamento de projectos europeus 
importantes no domínio de infra-estruturas 
energéticas prioritárias;
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Or. fi

Alteração 591
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias;

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; toma nota 
das estimativas de que são necessários 
investimentos avultados neste domínio na 
ordem dos 1000 milhões de euros; destaca 
a necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias mediante uma concentração 
clara nos investimentos rápidos nas fontes 
de energia renováveis, para o 
estabelecimento de linhas de transporte de 
alta tensão, de instalações de 
armazenamento e de redes inteligentes de 
distribuição descentralizadas no seio da 
UE;

Or. en

Alteração 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, em nome do Grupo ALDE



AM\864018EN.doc 101/125 PE462.730v02-00

PT

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias;

59. Sublinha a necessidade urgente de 
modernizar e actualizar as infra-estruturas 
europeias no domínio da energia, de 
desenvolver redes inteligentes e de criar 
interconexões, que são indispensáveis para 
realizar o mercado interno da energia, 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
e atingir os objectivos em matéria de 
energia e alterações climáticas; entende 
que são necessários investimentos 
avultados neste domínio na ordem dos 
1000 milhões de euros; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias; salienta a necessidade de uma 
dotação substancial do orçamento da 
União Europeia para instrumentos 
financeiros inovadores neste domínio;

Or. en

Alteração 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 59-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

59-A. Considera existir margem para os 
Fundos Estruturais apoiarem 
investimentos direccionados na 
infra-estrutura energética; entende, 
contudo, que um tal investimento deve 
confinar-se a domínios em que limitações 
políticas e geográficas dificultam 
seriamente a capacidade do mercado para 
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satisfazer as necessidades em termos de 
aprovisionamento de energia; solicita, 
além disso, que a prestação de apoio 
proveniente dos Fundos Estruturais 
dependa sempre da adopção de uma 
abordagem comercial e do cumprimento 
do princípio da responsabilidade 
partilhada em matéria de financiamento;

Or. de

Alteração 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.° 59-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

59-B. Salienta a necessidade de 
maximizar o impacto do financiamento 
europeu mediante o desempenho de um 
papel catalisador na mobilização, no 
agrupamento e na multiplicação dos 
recursos financeiros públicos e privados 
destinados a infra-estruturas de interesse 
europeu, incluindo o Corredor Meridional 
de Gás e outras rotas para a 
diversificação do abastecimento de gás;

Or. en

Alteração 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 59-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

59-C. Salienta que o financiamento das 
RTE-T deve, tanto quanto possível, dar 
prioridade a projectos baseados em fontes 
de energia renováveis;
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Or. en

Alteração 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
Subtítulo

Proposta de resolução Alteração

Redes transeuropeias de transporte Transporte e redes transeuropeias de 
transporte

Or. en

Alteração 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
Subtítulo

Proposta de resolução Alteração

Redes transeuropeias de transporte Transporte e redes transeuropeias de 
transporte

Or. en

Alteração 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Proposta de resolução
N.º 59-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

59-D. Recorda que o transporte é um 
alicerce da actividade económica e social 
da Europa, que o sector dos transportes 
representa 4,6 % do PIB da União 
Europeia, empregando 9,2 milhões de 
indivíduos, e que, além de possibilitar a 
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comunicação entre as pessoas e as 
comunidades e de fornecer a rede que 
possibilita o crescimento do comércio 
intra-europeu e a conclusão do mercado 
único, o sector dos transportes é 
importante pelo seu potencial contributo 
para assegurar a coesão social, 
económica e territorial;

Or. en

Alteração 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Entende que as redes transeuropeias 
de transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, 
na medida em que contribuem para 
eliminar estrangulamentos e assegurar 
infra-estruturas transfronteiriças nas 
quais os Estados-Membros não poderiam 
investir a título individual; considera que 
as RTE-T deveriam, em consequência, 
constituir uma prioridade fundamental no 
contexto do próximo QFP;

60. Sublinha que o investimento em 
infra-estruturas de transporte
transfronteiriças eficazes é fundamental 
para a Europa defender a sua 
competitividade e abrir caminho ao 
crescimento económico a longo prazo no 
seguimento da crise, ao mesmo tempo que 
estimula o crescimento industrial e 
tecnológico europeu, promove o emprego 
e liga regiões isoladas da UE ao resto da 
Europa; considera que este investimento 
irá criar uma rede básica europeia 
genuína em vez de um agregado de 
projectos nacionais e deverá melhorar a 
coesão social e territorial e criar um 
sistema de transportes sustentável e 
interoperável, que propicia um transporte 
mais ecológico e eficiente do ponto de 
vista ambiental para dar resposta às 
preocupações com o clima, bem como 
melhorar a segurança, a comodidade e a 
acessibilidade para os cidadãos da 
Europa; considera que o transporte 
transfronteiriço é uma prioridade 
fundamental no contexto do próximo QFP, 
tal como deve ser o desenvolvimento do 
Céu Único Europeu;
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Or. en

Alteração 600
Bogusław Liberadzki

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Entende que as redes transeuropeias 
de transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, 
na medida em que contribuem para 
eliminar estrangulamentos e assegurar 
infra-estruturas transfronteiriças nas 
quais os Estados-Membros não poderiam 
investir a título individual; considera que 
as RTE-T deveriam, em consequência, 
constituir uma prioridade fundamental no 
contexto do próximo QFP;

60. Sublinha que o investimento em 
infra-estruturas de transporte
transfronteiriças eficazes é fundamental 
para a Europa defender a sua 
competitividade e abrir caminho ao 
crescimento económico a longo prazo no 
seguimento da crise, ao mesmo tempo que 
estimula o crescimento industrial e 
tecnológico europeu, promove o emprego 
e liga regiões isoladas da UE ao resto da 
Europa; considera que este investimento 
irá melhorar a coesão social e territorial, 
criar um sistema de transportes 
sustentável e interoperável, que propicia 
um transporte mais ecológico e eficiente 
do ponto de vista ambiental para dar 
resposta às preocupações com o clima, 
bem como melhorar a segurança, a 
comodidade e a acessibilidade para os 
cidadãos da Europa; considera que, com 
as RTE-T, é possível alcançar uma 
Europa eficiente em termos de recursos;

Or. en

Alteração 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
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importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos e assegurar infra-
estruturas transfronteiriças nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 
título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP;

importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para assegurar
infra-estruturas transfronteiriças nas quais 
os Estados-Membros não poderiam investir 
a título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP, embora o financiamento de 
projectos prioritários deva ser revisto à luz 
dos progressos realizados no terreno e 
seja necessário avaliar se os projectos que 
receberam até à data a maior parte do 
apoio financeiro continuam a ser 
credíveis ou os mais relevantes para a 
concretização dos objectivos em matéria 
de clima e de energia da Estratégia 
Europa 2020 ou dos objectivos de 
segurança enunciados no Livro Branco 
sobre os Transportes, da Comissão;

Or. en

Alteração 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos e assegurar infra-
estruturas transfronteiriças nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 
título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP;

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para 
desenvolver uma rede de transportes 
eficiente, multimodal e abrangente no 
seio da UE e solucionar a questão da falta 
de acessibilidade e da reduzida 
interoperabilidade entre as várias partes 
da UE, eliminar estrangulamentos e 
assegurar infra-estruturas transfronteiriças 
nas quais os Estados-Membros não 
poderiam investir a título individual; 
considera que as RTE-T deveriam, em 
consequência, constituir uma prioridade 
fundamental no contexto do próximo QFP;
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Or. en

Alteração 603
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos e assegurar infra-
estruturas transfronteiriças nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 
título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP;

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos removendo as barreiras 
físicas como as diferentes bitolas e 
assegurar infra-estruturas transfronteiriças 
nas quais os Estados-Membros não 
poderiam investir a título individual e ao 
mesmo tempo garantir a eliminação dos 
obstáculos de ordem regulamentar à 
concorrência no sector do transporte 
ferroviário; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP;

Or. en

Alteração 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos e assegurar infra-
estruturas transfronteiriças nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos, assegurar infra-
estruturas transfronteiriças e melhorar a 
utilização dos sistemas de informação e de 
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título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP;

gestão do tráfego nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 
título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP;

Or. en

Alteração 605
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos e assegurar infra-
estruturas transfronteiriças nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 
título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP;

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos e assegurar infra-
estruturas transfronteiriças nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 
título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade no contexto do próximo QFP;

Or. en

Alteração 606
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 60 

Proposta de resolução Alteração

60. Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos e assegurar infra-

Entende que as redes transeuropeias de 
transporte (RTE-T) propiciam um 
importante valor acrescentado europeu, na 
medida em que contribuem para eliminar 
estrangulamentos e assegurar infra-
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estruturas transfronteiriças nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 
título individual; considera que as RTE-T 
deveriam, em consequência, constituir uma 
prioridade fundamental no contexto do 
próximo QFP;

estruturas transfronteiriças nas quais os 
Estados-Membros não poderiam investir a 
título individual; considera que as RTE-T, 
cuja propriedade e gestão dever ser 
pública, deveriam, em consequência, 
constituir uma prioridade fundamental no 
contexto do próximo QFP;

Or. pt

Alteração 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 60-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-A. Considera que a condicionalidade 
deve ser reforçada mediante a introdução 
do princípio da perda de direitos em caso 
de não utilização (princípio 
"use-it-or-loose-it") (anulação de 
autorizações); os recursos dos fundos de 
transporte não utilizados ou anulados não 
devem ser restituídos aos 
Estados-Membros, devendo permanecer 
no orçamento da UE;

Or. en

Alteração 608
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
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projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da 
observância dos princípios gerais da 
política europeia em matéria de 
transportes;

projectos de transporte; 

Or. en

Alteração 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem 
como uma maior coordenação entre os 
fundos disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da 
observância dos princípios gerais da 
política europeia em matéria de 
transportes;

61. Considera que é necessário melhorar a 
utilização dos fundos das RTE-T, bem 
como uma maior coordenação entre os 
fundos disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte, integrando 
obrigações de desenvolvimento 
sustentável;

Or. en

Alteração 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem 
como uma maior coordenação entre os 
fundos disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 

61. Considera que a avaliação estratégica 
e dos projectos deve ser melhorada e a 
consideração de alternativas viáveis deve 
ser tornada obrigatória aquando da 
atribuição de fundos das RTE-T, que é 
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projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transporte;

necessário uma maior coordenação entre os 
fundos disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte e que as despesas a 
título deste fundos deveriam estar 
dependentes da observância de 
determinados requisitos, como a 
eliminação de custos externos, o 
contributo para uma transição para 
modos de transporte mais sustentáveis e a 
adopção de um plano de mobilidade 
urbana sustentável e de qualidade no caso 
de projectos relacionados com estratégias 
urbanas ou com um impacto directo ou 
indirecto na mobilidade urbana;

Or. en

Alteração 611
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da 
observância dos princípios gerais da 
política europeia em matéria de 
transportes;

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre a UE e os 
Estados-Membros e entre as orientações 
para as RTE-T na sua forma revista e as 
orientações estratégicas da UE em 
matéria de coesão, a fim de assegurar a 
coerência nas prioridades de 
financiamento entre os níveis europeu e 
nacional em plena conformidade com as 
orientações e, assim, fazer melhor uso dos 
recursos de financiamento disponíveis e 
aumentar o seu valor acrescentado na 
concretização dos objectivos da UE;

Or. en
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Alteração 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem 
como uma maior coordenação entre os 
fundos disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes;

61. Considera que o financiamento dos 
fundos das RTE-T exigirá um 
investimento global de 500 mil milhões de 
euros no período 2007-2020, dos quais 
270 mil milhões euros serão afectados ao 
eixo prioritário com o compromisso 
inequívoco dos Estados-Membros, bem 
como uma maior coordenação entre os 
fundos disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes;

Or. en

Alteração 613
Bogusław Liberadzki

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes;

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T para 500 
mil milhões de euros para o período de 
2007-2010, dos quais 270 mil milhões de 
euros para o eixo prioritário, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
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em matéria de transportes;

Or. en

Alteração 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján, em nome do 
Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes;

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes, a cooperação 
transfronteiriça e o financiamento de 
coesão destinado a projectos de transporte; 
salienta o papel que instrumentos 
financeiros inovadores, incluindo as 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP) e as obrigações-projecto, 
podem desempenhar no financiamento 
desses projectos; considera que as despesas 
a título do fundo de coesão e de outros 
fundos estruturais correspondentes 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes; entende, ao 
mesmo tempo, que o financiamento das 
RTE-T deve contribuir activamente para 
os objectivos de coesão económica, social 
e territorial, tal como estabelecido no 
artigo 174.º do TFUE;

Or. en

Alteração 615
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 61
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Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes;

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; salienta que, na 
preparação da coordenação, devem ser 
tidas em conta as opiniões das 
autoridades das regiões que são 
atravessadas por corredores das RTE-T 
ou que incluem cidades que funcionam 
como eixos; considera que as despesas a 
título do fundo de coesão deveriam estar 
dependentes da observância dos princípios 
gerais da política europeia em matéria de 
transportes;

Or. fi

Alteração 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes;

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte no quadro da 
política de coesão e da cooperação 
territorial; considera que as despesas a 
título do fundo de coesão deveriam estar 
dependentes da observância dos princípios 
gerais da política europeia em matéria de 
transportes;

Or. en
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Alteração 617
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes;

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes públicos;

Or. pt

Alteração 618
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes;

61. Considera que é necessário um 
aumento dos fundos das RTE-T, bem como 
uma maior coordenação entre os fundos 
disponíveis para estas redes e o 
financiamento de coesão destinado a 
projectos de transporte; considera que as 
despesas a título do fundo de coesão 
deveriam estar dependentes da observância 
dos princípios gerais da política europeia 
em matéria de transportes; em particular, 
deve ser atribuída prioridade a projectos 
que tenham valor acrescentado europeu e 
assentem numa análise custo/benefício;

Or. en
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Alteração 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 61-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

61-A. Salienta, além disso, os benefícios 
do apoio a estratégias e a novas 
tecnologias para reduzir os acidentes 
(ERTMS), evitar o tráfego, internalizar os 
custos externos, reduzir o ruído na fonte, 
promover as infra-estruturas incorpóreas 
de rede, fazer melhor uso da capacidade 
da infra-estrutura existente (ERTMS, 
RIS, ITS, etc.), melhorar as tecnologias 
de eficiência energética para os veículos 
ou aplicar políticas de aprovisionamento 
local para assegurar cadeias de 
abastecimento e sistemas logísticos 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 620
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que 
a próxima revisão das orientações 
aplicáveis às RTE-T tem de abordar a 
questão da interoperabilidade entre os 
sistemas ferroviários nacionais e 
introduzir uma cláusula de 
condicionalidade na despesa da União, a 
fim de lograr uma verdadeira política 

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz;
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ferroviária europeia única;

Or. en

Alteração 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 
política ferroviária europeia única;

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de encontrar soluções para
a questão da interoperabilidade entre os 
sistemas ferroviários nacionais e 
internacionais e introduzir uma cláusula 
de condicionalidade na despesa da União, a 
fim de lograr uma verdadeira política 
ferroviária europeia única; uma maior 
utilização das vias navegáveis interiores e 
do transporte marítimo de curta distância,
bem como o desenvolvimento de sistemas 
de infra-estruturas incorpóreas e de 
gestão do tráfego;

Or. en

Alteração 622
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Exorta a Comissão a ter em particular 62. Exorta a Comissão a ter em particular 
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consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 
política ferroviária europeia única;

consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis e eficientes, propiciando 
paralelamente uma co-modalidade eficaz; 
considera que a próxima revisão das 
orientações aplicáveis às RTE-T tem de 
abordar a questão da interoperabilidade 
entre os sistemas ferroviários nacionais e 
introduzir uma cláusula de 
condicionalidade na despesa da União, a 
fim de lograr uma verdadeira política 
ferroviária europeia única e garantir uma 
maior utilização das vias navegáveis 
interiores e do transporte marítimo de 
curta distância;

Or. en

Alteração 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 
política ferroviária europeia única;

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, nomeadamente caminhos-de-
ferro e vias navegáveis interiores, 
propiciando paralelamente uma co-
modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 
política ferroviária europeia única;

Or. it
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Alteração 624
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 
política ferroviária europeia única;

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, tendo mais em conta as 
especificidades dos Estados-Membros e 
propiciando paralelamente uma 
co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 
política ferroviária europeia única;

Or. en

Alteração 625
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de dar prioridade aos 
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política ferroviária europeia única; projectos com valor acrescentado europeu 
e lograr uma verdadeira política ferroviária 
europeia única;

Or. en

Alteração 626
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 
política ferroviária europeia única;

62. Exorta a Comissão a ter em particular 
consideração a necessidade de transferir os 
fluxos de transporte de carga e de 
passageiros para modos de transporte mais 
sustentáveis, propiciando paralelamente 
uma co-modalidade eficaz; considera que a 
próxima revisão das orientações aplicáveis 
às RTE-T tem de abordar a questão da 
interoperabilidade entre os sistemas 
ferroviários nacionais e introduzir uma 
cláusula de condicionalidade na despesa da 
União, a fim de lograr uma verdadeira 
política ferroviária europeia única, baseada 
em sistemas de transportes públicos;

Or. pt

Alteração 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 62-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

62-A. Salienta que o financiamento das 
RTE-T deve, tanto quanto possível, dar 
prioridade ao transporte com baixas 
emissões de carbono;
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Or. en

Alteração 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Marietta Giannakou, Ioannis 
Kasoulides, Giovanni La Via, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.° 62-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

Turismo
62-B. Recorda que o turismo é uma nova 
competência da UE ao abrigo do Tratado 
de Lisboa, que deve, por conseguinte, ser 
igualmente tida em consideração no 
próximo QFP; salienta o importante 
contributo do turismo para a economia 
europeia e considera que a estratégia 
europeia para o turismo deve visar o 
aumento da competitividade do sector e 
ser apoiada com financiamento adequado 
no próximo período;

Or. en

Alteração 629
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 62-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

Política marítima
62-C. Considera que a Política Marítima 
Integrada deve ser prosseguida e 
orientada para o combate aos desafios 
enfrentados pelas zonas costeiras e pelas 
bacias marítimas e para o apoio ao 
crescimento azul e a uma economia 
marítima sustentável em conformidade 
com a Estratégia Europa 2020; solicita 
que a UE intensifique os seus esforços 
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para apoiar uma política marítima da UE 
ambiciosa que permita a afirmação da 
Europa neste sector estratégico; insiste 
em que sejam disponibilizados os meios 
orçamentais adequados a esta política;

Or. en

Alteração 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 62-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

62-D. Reconhece que, no futuro, os mares 
e os oceanos desempenharão um papel 
cada vez mais fundamental no 
crescimento económico global; solicita, 
em conformidade, que a UE intensifique 
os seus esforços neste domínio como parte 
de uma política marítima integrada, 
permitindo à Europa competir com os 
outros grandes blocos mundiais neste 
sector estratégico;

Or. fr

Alteração 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta de resolução
Subtítulo

Proposta de resolução Alteração

Coesão para o crescimento e o emprego Coesão económica, social e territorial

Or. en
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Alteração 632
Evelyn Regner

Proposta de resolução
Subtítulo

Proposta de resolução Alteração

Coesão para o crescimento e o emprego Coesão social e territorial como garante 
do crescimento e do emprego

Or. de

Alteração 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong

Proposta de resolução
Subtítulo

Proposta de resolução Alteração

Coesão para o crescimento e o emprego Coesão para a inclusão social, o emprego 
e o crescimento

Or. en

Alteração 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 62-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

Coesão para o crescimento e o emprego

62-E. Recorda que a política de coesão 
assumiu uma importância acrescida com 
a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e 
a consagração da coesão territorial no 
mesmo e que uma política de coesão forte 
é condição indispensável para o sucesso 
da acção conjunta da UE;
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Or. en

Alteração 635
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 62-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

62-F. Salienta que o orçamento da UE 
visa ajudar a concretizar os objectivos 
consagrados nos Tratados, como a coesão 
social, económica e territorial;

Or. pl

Alteração 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Proposta de resolução
N.º 62-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

Coesão para o crescimento e o emprego 

62-G. Entende que a política de coesão 
não está subordinada à Estratégia 
Europa 2020, embora contribua em 
grande medida para a concretização dos 
seus objectivos; considera que uma 
política de coesão autónoma e sólida é 
condição indispensável para o sucesso da 
acção conjunta da UE, uma vez que 
contribui para a redução das disparidades 
a nível regional e local e permite a 
consolidação de objectivos estratégicos e 
de necessidades locais com potencial no 
terreno; salienta que a política de coesão, 
em virtude do seu carácter horizontal, está 
a contribuir para a consecução de todos 
os objectivos da Estratégia Europa 2020 e 
que este facto deverá reflectir-se na 
estrutura do Quadro Financeiro 
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Plurianual pós-2013;

Or. en


