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Alteração 1
Nicola Caputo

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Está, entretanto, plenamente consciente 
de que os instrumentos políticos e de 
financiamento que são da competência da 
nossa comissão são escassos em 
comparação com outros instrumentos 
políticos e de financiamento abrangidos 
pelas categorias 2 e 3 e não recebem tanta 
atenção como outros programas e fundos; 
rejeita fortemente, portanto, qualquer 
redução do financiamento de programas e 
rubricas orçamentais, já que o seu impacto 
não seria tolerável; insta os 
Estados-Membros a considerarem a 
implementação das políticas, ações e 
projetos ambientais e não nocivos para o
ambiente como uma oportunidade para 
impulsionar o crescimento e não como um 
encargo;

2. Está, entretanto, plenamente consciente 
de que os instrumentos políticos e de 
financiamento que são da competência da 
nossa comissão são escassos em 
comparação com outros instrumentos 
políticos e de financiamento abrangidos 
pelas categorias 2 e 3 e não recebem tanta 
atenção como outros programas e fundos; 
rejeita fortemente, portanto, qualquer 
redução do financiamento de programas e 
rubricas orçamentais, já que o seu impacto 
não seria tolerável; insta os 
Estados-Membros a considerarem a 
implementação das políticas, ações e 
projetos respeitosos do ambiente e do 
clima como uma oportunidade para 
impulsionar o desenvolvimento 
sustentável, e não como um encargo; 
realça que a criação de postos de trabalho 
verdes e o crescimento económico das 
PME da UE também decorrem da 
aplicação da legislação ambiental;

Or. it

Alteração 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que existem a nível nacional 
fortes limitações orçamentais e que estão
em curso esforços de consolidação; 
salienta, porém, que o valor acrescentado 
substancial das políticas e instrumentos de 

3. Lamenta que existam a nível nacional 
fortes limitações orçamentais e que estejam
em curso importantes esforços de 
consolidação exigidos pela própria União; 
salienta o valor acrescentado substancial 
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financiamento da competência desta 
comissão tem que ser tido em conta pelas 
autoridades orçamentais ao decidirem 
sobre o projeto de orçamento (PO) para 
2016;

das políticas e instrumentos de 
financiamento da competência desta 
comissão, o qual deve ser tido 
adequadamente em conta pelas 
autoridades orçamentais ao decidirem 
sobre o projeto de orçamento (PO) para 
2016;

Or. it

Alteração 3
Giovanni La Via

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Lamenta profundamente que o 
Conselho tenha proposto cortes 
orçamentais que se afiguram de natureza 
horizontal, nomeadamente no Terceiro 
Programa de Ação da União no domínio 
da Saúde (2014-2020), em rubricas 
relativas à segurança dos alimentos para 
consumo humano e animal e à prevenção 
e preparação para catástrofes na União; 
recusa, no que se refere à adesão da 
União a convenções internacionais (por 
exemplo, o Protocolo de Nagoia), a 
redução das correspondentes rubricas 
orçamentais proposta pelo Conselho;

Or. en

Alteração 4
Giovanni La Via

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Recorda que, de um modo geral, o 
nível de recursos afetados às rubricas 
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orçamentais que são da competência desta 
comissão tem de ser mantido ao nível de 
2015; solicita, por conseguinte, que os 
montantes inicialmente inscritos no 
projeto de orçamento sejam totalmente 
restabelecidos no que se refere a todos os 
programas e instrumentos de 
financiamento que recaem no âmbito de 
competências desta comissão;

Or. en

Alteração 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projeto de parecer
N.º 4 

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda que o Programa Horizonte 2020 
contribuirá para os objetivos da 
competência desta comissão com 
programas de investigação nos domínios 
do clima, da saúde e do ambiente; afirma o 
seu empenhamento em monitorizar o 
alinhamento dos projetos pelos objetivos 
correspondentes e os progressos na sua 
implementação;

4. Recorda que o Programa Horizonte 2020 
contribuirá para os objetivos da 
competência desta comissão com 
programas de investigação nos domínios 
do clima, da saúde e do ambiente; afirma o 
seu empenhamento em monitorizar o 
alinhamento dos projetos pelos objetivos 
correspondentes e os progressos na sua 
implementação; critica energicamente a 
opção de efetuar cortes neste programa 
para cobrir a garantia para o FEIE;

Or. it

Alteração 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projeto de parecer
N.º 5 

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a investigação e inovação 
no domínio do ambiente têm o seu centro 
de gravidade nos elementos “ação 

5. Salienta, a este respeito, que a 
investigação e a inovação no domínio do 
ambiente têm o seu centro de gravidade 
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climática, ambiente, eficiência dos recursos 
e matérias-primas” do Programa Horizonte 
2020, tendo por objetivo a consecução de 
uma economia e de uma sociedade 
eficientes em matéria de recursos 
resilientes em termos de alterações 
climáticas, protegendo e gerindo de forma 
sustentável os recursos naturais e os 
ecossistemas, e assegurando uma oferta e 
utilização sustentáveis das 
matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
crescente dentro de limites sustentáveis de 
recursos naturais e ecossistemas;

nos elementos “ação climática, ambiente, 
eficiência dos recursos e matérias-primas” 
do Programa Horizonte 2020, uma das 
rubricas orçamentais afetadas pelos 
cortes a favor do FEIE; recorda que o 
objetivo desta ação é permitir uma 
economia e uma sociedade eficientes na 
utilização dos recursos - e da água - e 
resilientes às alterações climáticas, a 
proteção e gestão sustentável dos recursos 
naturais e ecossistemas, e um 
abastecimento e uso sustentáveis de 
matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais e dos 
ecossistemas do planeta.

Or. it

Alteração 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projeto de parecer
N.º 6 

Projeto de parecer Alteração

6. Nota que o projeto de orçamento da UE 
para 2016 totaliza 153,5 mil milhões de 
euros em dotações para autorizações 
(incluindo 4,5 mil milhões de euros 
reprogramados de 2014) e 143,5 mil 
milhões de euros em dotações para 
pagamentos; salienta que, não obstante o 
efeito da reprogramação em 2015 e 2016, 
isto corresponde a um aumento de +2,4% 
em autorizações e +1,6% em pagamentos 
em comparação com o orçamento de 
2015; salienta que, globalmente, estes 
aumentos moderados, na sequência do 
caminho traçado pelo QFP e tendo em 
conta a inflação, representam um 
aumento quase nulo em termos reais, o 
que acentua a importância da eficiência e 
da eficácia da despesa;

6. Nota que o projeto de orçamento da UE 
para 2016 totaliza 153,5 mil milhões de 
euros em dotações para autorizações 
(incluindo 4,5 mil milhões de euros 
reprogramados de 2014) e 143,5 mil 
milhões de euros em dotações para 
pagamentos; salienta que desta forma se 
agrava ainda mais a diferença prevista 
entre autorizações e pagamentos, 
tornando difícil encontrar uma solução 
rápida e concreta para o problema da 
insuficiência e dos atrasos nos 
pagamentos, que já dura há vários anos;
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Or. it

Alteração 8
Giovanni La Via

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Insta o Conselho a abster-se de 
proceder a quaisquer reduções de 
dotações para as políticas e instrumentos 
de financiamento da competência desta 
comissão;

Suprimido

Or. en

Alteração 9
Nicola Caputo

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Salienta a importância capital de 
investimentos na investigação e inovação 
em diversos domínios da competência 
desta comissão e salienta que o orçamento 
para 2016 deve refletir claramente que tais 
investimentos constituem uma prioridade;

12. Salienta a importância capital de 
investimentos na investigação e inovação 
em diversos domínios da competência 
desta comissão e salienta que o orçamento 
para 2016 deve refletir claramente que tais 
investimentos constituem uma prioridade; 
recorda que o crescimento sustentável e a 
capacidade de inovação das PME 
europeias representam as principais 
vantagens competitivas da UE nos 
mercados globalizados;

Or. it

Alteração 10
Valentinas Mazuronis
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Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Recorda, nomeadamente, o muito 
substancial valor acrescentado da União na 
investigação médica (e.g., no caso da 
pediatria e das doenças órfãs) e também na 
luta contra ameaças transfronteiras contra a 
saúde; lamenta profundamente que, perante 
este pano de fundo, o programa de saúde 
pública, com um montante total de apenas 
62,2 milhões de euros de autorizações que, 
como no ano anterior, corresponde apenas 
a uma parte de 0,04% das autorizações no 
PO para 2016, não reflita plenamente a 
importância da saúde como um valor em si 
própria e enquanto condição prévia para 
promover o crescimento;

13. Recorda, nomeadamente, o muito 
substancial valor acrescentado da União na 
investigação médica (e.g., no caso da 
pediatria e das doenças órfãs) e também na 
luta contra ameaças transfronteiras contra a 
saúde, como o ébola; apela a que se 
tomem medidas para garantir que o 
financiamento dos novos projetos de 
investigação da UE sobre vacinas e 
métodos de diagnóstico do ébola não seja 
afetado pelos cortes no orçamento do 
programa Horizonte 2020; lamenta 
profundamente que, perante este pano de 
fundo, o programa de saúde pública, com 
um montante total de apenas 62,2 milhões 
de euros de autorizações que, como no ano 
anterior, corresponde apenas a uma parte 
de 0,04% das autorizações no PO para 
2016, não reflita plenamente a importância 
da saúde como um valor em si própria e 
enquanto condição prévia para promover o 
crescimento; exorta o Conselho a 
reconsiderar outras reduções orçamentais 
que introduziu relativamente a este 
programa;

Or. en

Alteração 11
Valentinas Mazuronis

Projeto de parecer
N.º 14

Projeto de parecer Alteração

14. Salienta que a União tem os padrões 
mais elevados do mundo em matéria de 
segurança dos alimentos; lamenta uma vez 
mais, portanto que o programa relativo à 
alimentação humana e dos animais, com 

14. Salienta que a União tem os padrões 
mais elevados do mundo em matéria de 
segurança dos alimentos; salienta a 
importância de promover alimentos 
saudáveis e seguros como meio de evitar 
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um total de apenas 264,1 milhões de euros 
em autorizações, correspondentes a uma 
parte de apenas 0,17 % das autorizações no 
PO para 2016, não traduza plenamente a 
importância da questão da segurança dos 
alimentos para consumo humano e animal 
na União;

despesas desnecessárias com a saúde e de 
ajudar os Estados-Membros a 
melhorarem a sustentabilidade a longo 
prazo dos seus sistemas de saúde; lamenta,
por isso, também que o programa relativo 
à alimentação humana e dos animais, com 
um total de apenas 264,1 milhões de euros 
em autorizações, correspondentes a uma 
parte de apenas 0,17 % das autorizações no 
PO para 2016, assim como os novos cortes 
efetuados pelo Conselho não espelhem
plenamente a importância da questão da 
segurança dos alimentos para consumo 
humano e animal na União;

Or. en

Alteração 12
Tibor Szanyi

Projeto de parecer
N.º 14-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

14-A. Exorta a Comissão a salvaguardar 
os elevados padrões de segurança 
alimentar no âmbito de acordos 
comerciais bilaterais;

Or. en

Alteração 13
Giovanni La Via

Projeto de parecer
N.º 15

Projeto de parecer Alteração

15. Recorda que o Mecanismo de 
Proteção Civil da União constitui uma 
pedra angular da solidariedade da União; 
recorda que a responsabilidade principal 
pela proteção das pessoas, assim como do 

15. Recorda que o Mecanismo de Proteção 
Civil da União constitui uma pedra angular 
da solidariedade da União; recorda que a 
responsabilidade principal pela proteção das 
pessoas, assim como do ambiente e da 
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ambiente e da propriedade, incluindo o 
património cultural, cabe aos 
Estados-Membros; salienta que a União 
desempenha um papel de facilitadora para 
apoiar, coordenar ou complementar as 
ações dos Estados-Membros na 
prevenção e prontidão de resposta a 
catástrofes; congratula-se com o ligeiro 
aumento das autorizações para este 
programa;

propriedade, incluindo o património cultural, 
cabe aos Estados-Membros; salienta que a 
União desempenha um papel de facilitadora 
para apoiar, coordenar ou complementar as 
ações dos Estados-Membros na prevenção e 
prontidão de resposta a catástrofes; 
congratula-se com o ligeiro aumento das 
autorizações para este programa proposto 
pela Comissão, lamentando profundamente 
a proposta do Conselho para reduzir o 
orçamento afetado a esta rubrica;

Or. en

Alteração 14
Tibor Szanyi

Projeto de parecer
N.º 15-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

15-A. Exorta os Estados-Membros a 
certificarem-se de que são realizadas 
inspeções ambientais adequadas para 
reduzir o risco de catástrofes ambientais;

Or. en

Alteração 15
Giovanni La Via

Projeto de parecer
N.º 22

Projeto de parecer Alteração

22. Solicita à Comissão que estabeleça um 
processo de acompanhamento para manter 
o Parlamento informado sobre os 
progressos realizados e o nível de 
implementação dos PP e AP.

22. Toma nota do resultado da avaliação 
prévia pela Comissão da exequibilidade 
dos PP propostos por membros da 
Comissão ENVI, que geralmente refletem 
as prioridades desta comissão no domínio 
do ambiente e da saúde; solicita à 
Comissão que estabeleça um processo de 
acompanhamento para manter o 
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Parlamento informado sobre os progressos 
realizados e o nível de implementação dos 
PP e AP.

Or. en

Alteração 16
Karin Kadenbach

Projeto de parecer
N.º 22-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

22-A. Salienta que a crise económica e 
financeira e as duras medidas de 
austeridade adotadas pelos 
Estados-Membros levaram a uma 
contração das dotações destinadas ao 
financiamento da saúde pública em 
resultado dos cortes orçamentais e da 
redução das receitas fiscais, e que as 
desigualdades na UE no domínio da 
saúde representam um encargo 
substancial para os Estados-Membros e os 
seus sistemas de saúde; solicita, por 
conseguinte, o financiamento de medidas 
de prevenção pública coordenadas, tendo 
em vista melhorar a situação neste 
domínio.

Or. de

Alteração 17
Karin Kadenbach

Projeto de parecer
N.º 22-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

22-B. Salienta que uma agricultura 
sustentável do ponto de vista ambiental, 
que utilize com prudência os recursos 
naturais, é essencial para a nossa 
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produção alimentar; pede a ampliação do 
apoio concedido a métodos respeitadores 
do ambiente e dos animais.

Or. de


