
 

AM\1085436PT.doc  PE576.526v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

1.2.2016 B8-0165/7 

Alteração  7 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que as regiões insulares, 

classificadas como regiões NUTS-2 e 

NUTS-3, apresentam particularidades 

comuns que se manifestam de modo 

permanente e as distinguem claramente dos 

territórios continentais; 

A. Considerando que as ilhas, classificadas 

como regiões NUTS-2 e NUTS-3, 

apresentam particularidades comuns que se 

manifestam de modo permanente e as 

distinguem claramente dos territórios 

continentais; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/8 

Alteração  8 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que as ilhas da UE 

também são regiões periféricas situadas nas 

fronteiras externas da UE e são 

particularmente vulneráveis aos desafios 

que a Europa enfrenta atualmente, como a 

globalização, as tendências demográficas, 

as alterações climáticas, o 

aprovisionamento energético e, em 

particular para as regiões meridionais, a 

exposição a fluxos migratórios crescentes; 

E. Considerando que as ilhas da UE 

também são regiões periféricas situadas, 

em alguns casos, nas fronteiras externas da 

UE e são particularmente vulneráveis aos 

desafios que a Europa enfrenta atualmente, 

como a globalização, as tendências 

demográficas, as alterações climáticas, o 

aprovisionamento energético e, em 

particular para as regiões meridionais, a 

exposição a fluxos migratórios crescentes; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/9 

Alteração  9 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que as ilhas europeias 

contribuem para a diversidade da União, 

tanto em termos ambientais (habitats 

específicos e espécies endémicas) como 

culturais (línguas, património 

arquitetónico, locais, paisagens, 

características agrícolas e não agrícolas e 

identidades geográficas); 

F. Considerando que as ilhas europeias 

contribuem para a diversidade da União, 

tanto em termos ambientais (habitats 

específicos e espécies endémicas) como 

culturais (património arquitetónico, locais, 

paisagens, características agrícolas e não 

agrícolas e identidades geográficas); 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/10 

Alteração  10 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

A situação especial das ilhas 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que o turismo intensivo, 

concentrado em apenas alguns períodos do 

ano e não planeado de forma adequada fora 

dessa época, pode implicar riscos para o 

desenvolvimento ambientalmente 

sustentável das regiões insulares; 

J. Considerando que o turismo intensivo é, 

para a maioria das ilhas, uma parte 

importante da economia local, embora 

tenda a normalmente estar concentrado 

em apenas alguns períodos do ano e a não 

ser planeado de forma adequada fora dessa 

época, facto que pode implicar riscos para 

o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável das regiões insulares; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/11 

Alteração  11 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

em nome do Grupo PPE 

 

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 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Reconhece, de acordo com a definição 

do Eurostat, a diferença entre as ilhas em 

geral e as ilhas com uma capital nacional, 

bem como a importância de prestar apoio 

destinado a combater a tendência para um 

despovoamento significativo das regiões 

insulares; recorda que algumas limitações 

são mais difíceis de gerir para as ilhas do 

que para os Estados insulares, incluindo 

em relação à sua superfície reduzida e ao 

seu afastamento da costa da Europa 

continental; 

Reconhece a importância de prestar apoio 

destinado a combater a tendência para um 

despovoamento significativo das regiões 

insulares; recorda que algumas limitações 

são mais difíceis de gerir para as ilhas do 

que para os Estados insulares em relação à 

sua superfície reduzida e ao seu 

afastamento da costa da Europa 

continental; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/12 

Alteração  12 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

em nome do Grupo PPE 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Insta a Comissão, com base no artigo 

174.º do TFUE, que reconhece a situação 

especial das ilhas, a criar um grupo 

homogéneo composto por todos os 

territórios insulares; solicita igualmente à 

Comissão que tenha em conta, além do 

PIB, outros indicadores estatísticos 

suscetíveis de refletir a vulnerabilidade 

económica e social decorrentes de 

limitações naturais permanentes; 

5. Considera que as ilhas devem ter uma 

definição/categorização adequada, que 

tenha em conta não só as suas diferenças 

e particularidades, mas também a sua 

situação específica; insta a Comissão, com 

base no artigo 174.º do TFUE, que 

reconhece a situação especial das ilhas, a 

criar um grupo homogéneo composto por 

todos os territórios insulares; solicita 

igualmente à Comissão que tenha em 

conta, além do PIB, outros indicadores 

estatísticos suscetíveis de refletir a 

vulnerabilidade económica e social 

decorrentes de limitações naturais 

permanentes; 

Or. en 

 

 


