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1.2.2016 B8-0165/2 

Alteração 2 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que a acessibilidade das 

regiões e as ligações entre as ilhas são 

fatores fundamentais para tornar as zonas 

insulares mais atraentes; que é necessário 

reduzir os custos do transporte aéreo e 

marítimo de pessoas e mercadorias, em 

conformidade com o princípio da 

continuidade territorial, promovendo, ao 

mesmo tempo, esforços para reduzir as 

emissões e a poluição decorrente desse 

transporte aéreo e marítimo; 

H. Considerando que a acessibilidade das 

regiões e as ligações entre as ilhas são 

fatores fundamentais para tornar as zonas 

insulares mais atraentes para os 

trabalhadores qualificados e para as 

empresas; que é necessário atrair 

investimento, criar novos postos de 

trabalho e reduzir os custos do transporte 

aéreo e marítimo de pessoas e mercadorias, 

em conformidade com o princípio da 

continuidade territorial, promovendo, ao 

mesmo tempo, esforços para reduzir as 

emissões e a poluição decorrente desse 

transporte aéreo e marítimo; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/3 

Alteração 3 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta que, embora as ilhas enfrentem 

constrangimentos, também beneficiam de 

um potencial territorial, que deve ser 

aproveitado como uma oportunidade de 

desenvolvimento, de crescimento e de 

criação de emprego; refere, neste contexto, 

o desenvolvimento do turismo sustentável, 

além do turismo sazonal, centrando-se na 

promoção do património cultural e de 

atividades económicas artesanais 

específicas; salienta igualmente o enorme 

potencial da energia eólica, solar e dos 

oceanos, bem como o potencial de as ilhas 

se tornarem fontes importantes de energia 

alternativa, para serem o mais autónomas 

possível do ponto de vista energético e, 

acima de tudo, garantirem energia mais 

barata para os seus habitantes;  

10. Salienta que, embora as ilhas enfrentem 

constrangimentos, também beneficiam de 

um potencial territorial, que deve ser 

aproveitado como uma oportunidade de 

desenvolvimento, de crescimento e de 

criação de emprego; sublinha a 

importância dos impostos baixos e das 

políticas de redução da burocracia como 

incentivos fundamentais para atrair o 

investimento; refere, neste contexto, o 

desenvolvimento do turismo sustentável, 

além do turismo sazonal, centrando-se na 

promoção do património cultural e de 

atividades económicas artesanais 

específicas; salienta igualmente o enorme 

potencial da energia eólica, solar e dos 

oceanos, bem como o potencial de as ilhas 

se tornarem fontes importantes de energia 

alternativa, para serem o mais autónomas 

possível do ponto de vista energético e, 

acima de tudo, garantirem energia mais 

barata para os seus habitantes;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/4 

Alteração 4 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Exorta a Comissão a estabelecer um 

«quadro estratégico da UE para as ilhas», 

com o objetivo de interligar os 

instrumentos que possam ter um grande 

impacto territorial; 

12. Exorta a Comissão a solicitar aos 

Estados-Membros, sempre que adequado, 

que criem quadros estratégicos nacionais 
para as ilhas, em conformidade com os 

objetivos da UE para o desenvolvimento 

das ilhas e com a política de coesão; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/5 

Alteração 5 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Insta os Estados-Membros e as 

autoridades regionais e locais a 

desempenharem um papel importante nas 

estratégias de desenvolvimento das ilhas, 

com base numa abordagem vertical, que 

envolva todos os níveis de governação, em 

conformidade com o princípio da 

subsidiariedade, a fim de assegurar o 

desenvolvimento sustentável das ilhas da 

UE; 

13. Insta as autoridades regionais e locais a 

desempenharem um papel importante nas 

estratégias nacionais de desenvolvimento 

das ilhas, com base numa abordagem 

vertical, que envolva todos os níveis de 

governação, em conformidade com o 

princípio da subsidiariedade, a fim de 

assegurar o desenvolvimento sustentável 

das ilhas da UE; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/6 

Alteração 6 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Exorta a Comissão a propor um Ano 

Europeu das Ilhas e das Montanhas; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


