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Alteração 1
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais;

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais; salienta 
que a educação constitui um instrumento 
essencial na resposta global às alterações 
climáticas, ajudando os jovens a 
compreender os efeitos do aquecimento 
global e fornecendo-lhes as informações 
necessárias para abordar as alterações 
climáticas e participar nos esforços para 
alcançar os objetivos de desenvolvimento 
sustentável da UE;

Or. en

Alteração 2
Laurence Farreng

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
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voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais;

voluntariado e da cultura, desempenham, 
pelo seu conteúdo e alcance, um papel 
essencial na promoção do ensino das 
competências necessárias para a transição 
ecológica, da sensibilização relativamente 
às questões ambientais, do voluntariado 
que visa proteger o ambiente e do 
desenvolvimento e da difusão de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais; solicita, 
por conseguinte, que estes três programas 
façam parte integrante do Pacto 
Ecológico e dos financiamentos 
disponibilizados neste âmbito;

Or. fr

Alteração 3
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais;

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais e 
climáticas, do voluntariado que visa 
proteger o ambiente e as zonas rurais, bem 
como do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais; salienta, 
a este respeito, a importância dos estágios 
agrícolas apoiados pelo programa 
Erasmus +;

Or. en
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Alteração 4
Gilbert Collard

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais;

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham, 
ainda que não seja o seu objetivo 
primordial, um papel na promoção do 
ensino das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções sensatas 
(circuitos curtos, localismo), criativas e 
acessíveis destinadas a resolver os desafios 
ambientais;

Or. fr

Alteração 5
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e salvaguardar as paisagens e o 
património europeus, e do 
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a resolver os desafios ambientais; desenvolvimento de soluções criativas, 
inclusivas e acessíveis destinadas a 
resolver os desafios ambientais;

Or. fr

Alteração 6
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais;

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para aceder 
ao mercado laboral e para cultivar os 
valores da transição ecológica, da 
sensibilização relativamente às questões 
ambientais, do voluntariado que visa 
proteger o ambiente e do desenvolvimento 
de soluções criativas, inclusivas e 
acessíveis destinadas a resolver os desafios 
ambientais;

Or. es

Alteração 7
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, enquanto principais programas da 
UE no domínio da educação, do 

1. Sublinha que, para além do 
objetivo principal a que se destinam, o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa podem, enquanto principais 
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voluntariado e da cultura, desempenham 
um papel essencial na promoção do ensino 
das competências necessárias para a 
transição ecológica, da sensibilização 
relativamente às questões ambientais, do 
voluntariado que visa proteger o ambiente 
e do desenvolvimento de soluções 
criativas, inclusivas e acessíveis destinadas 
a resolver os desafios ambientais;

programas da UE no domínio da educação, 
do voluntariado e da cultura, contribuir 
para a promoção do ensino das 
competências necessárias para a transição 
ecológica, da sensibilização relativamente 
às questões ambientais, do voluntariado 
que visa proteger o ambiente e do 
desenvolvimento de soluções criativas, 
inclusivas e acessíveis destinadas a 
resolver os desafios ambientais;

Or. en

Alteração 8
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta, no que diz respeito ao 
programa Erasmus +, que os estágios 
agrícolas sensibilizam para os desafios 
relacionados com o ambiente e as 
alterações climáticas; observa que os 
estágios agrícolas asseguram que os 
jovens exercem uma atividade ligada à 
natureza, se comportam de forma 
ecológica, adquirem conhecimentos sobre 
os elevados padrões e os valores da 
produção alimentar europeia e, além 
disso, aprendem a preservar e a respeitar 
a biodiversidade;

Or. en

Alteração 9
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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1-A. Insta a Comissão a introduzir a 
proteção do ambiente e a educação 
ambiental como um dos princípios 
fundamentais do programa CES;

Or. en

Alteração 10
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Através de colocações em ações de 
solidariedade, projetos e atividades de 
ligação em rede no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural, o 
Corpo Europeu de Solidariedade e o 
Erasmus + oferecem uma oportunidade 
valiosa e sustentável para os jovens 
aprenderem a respeitar e proteger o clima 
e o ambiente, bem como a procederem ao 
intercâmbio de boas práticas;

Or. en

Alteração 11
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Sublinha a necessidade de o Pacto 
Ecológico prever uma «ala cultural» 
destinada a promover a transição, 
recorrendo à arte e à cultura para dar a 
conhecer os seus benefícios, bem como 
investindo na cultura e na arte como meio 
de crescimento sustentável;

Or. en
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Alteração 12
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Salienta a importância da 
diversidade cultural, tão indispensável 
para a humanidade como a biodiversidade 
para a natureza; reconhece, ao mesmo 
tempo, o papel da diversidade das 
expressões culturais enquanto força 
motriz do desenvolvimento financeiro e do 
bem-estar, bem como a importância de 
que se reveste a existência de um vasto 
ecossistema cultural caracterizado pela 
diversidade de origens, atores e conteúdos 
para o desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 13
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Congratula-se com a 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento para uma Europeu 
Sustentável; insta a Comissão a promover 
investimentos sustentáveis nos domínios 
da cultura, da educação, da juventude e 
do desporto;

Or. en

Alteração 14
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis



PE652.450v01-00 10/32 AM\1205886PT.docx

PT

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Reitera a relação existente entre os 
espaços públicos enquanto espaços 
culturais e locais de expressão cultural e a 
expressividade como dimensão básica da 
dignidade humana e da inclusão social, 
independentemente do género, da origem 
ou de qualquer outra forma de 
discriminação, e considera, por 
conseguinte, necessário promover o 
investimento que vise melhorar as rotas 
culturais e tradicionais suscetíveis de 
funcionar como elementos de proteção e 
gestão do património e de servir como 
base para uma cooperação transnacional 
sólida;

Or. en

Alteração 15
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Considera que é necessário 
assegurar a complementaridade do plano 
de investimento com as políticas, os 
programas e os fundos pertinentes da 
União, nomeadamente os relacionados 
com a educação e a juventude, a cultura e 
o desporto, a agricultura e o 
desenvolvimento rural, bem como o 
ambiente e o clima;

Or. en

Alteração 16
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Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 1-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-E. Salienta que o plano de 
investimento deve apoiar a investigação 
que incida sobre as soluções baseadas na 
natureza e em tecnologias verdes, bem 
como outras soluções sustentáveis 
suscetíveis de contribuir para a proteção 
do ambiente e do clima;  frisa a 
necessidade de garantir o acesso ao 
financiamento em particular às empresas 
em fase de arranque, aos jovens 
profissionais e aos jovens que já 
trabalham em soluções ecológicas 
inovadoras;

Or. en

Alteração 17
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Refere que, ao abrigo do plano de 
investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos domínios 
da educação, do voluntariado e da cultura; 
insta a Comissão a intensificar as sinergias 
entre o Pacto Ecológico e o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas 
ambientais;

2. Refere que, ao abrigo do plano de 
investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos domínios 
da educação, do voluntariado e da cultura; 
insta a Comissão a intensificar as sinergias 
entre o Pacto Ecológico e o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas 
ambientais; insta a Comissão Europeia a 
supervisionar, apoiar e encorajar os 
Estados-Membros a incorporarem os 
objetivos ambientais nestes programas, 
nomeadamente através da introdução de 
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fundos de transição adicionais, com vista 
à consecução de um resultado equilibrado 
a nível da UE;

Or. en

Alteração 18
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Refere que, ao abrigo do plano de 
investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos 
domínios da educação, do voluntariado e 
da cultura; insta a Comissão a intensificar 
as sinergias entre o Pacto Ecológico e o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas 
ambientais;

2. Refere que, ao abrigo do plano de 
investimento, convém conceder 
financiamento, nomeadamente, a projetos 
temáticos a nível local, regional e 
europeu, nos domínios da educação, do 
voluntariado e da cultura, de modo a 
aumentar a sensibilização para as 
questões relacionadas com o clima e o 
ambiente; insta a Comissão a intensificar 
as sinergias entre o Pacto Ecológico e o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas 
ambientais;

Or. en

Alteração 19
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Refere que, ao abrigo do plano de 
investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos domínios 
da educação, do voluntariado e da cultura; 
insta a Comissão a intensificar as sinergias 

2. Refere que, ao abrigo do plano de 
investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos domínios 
da educação, do voluntariado e da cultura; 
sublinha que esse financiamento não deve 
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entre o Pacto Ecológico e o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas 
ambientais;

afetar os conteúdos artísticos, mas antes 
reforçar e incentivar o mesmo; insta a 
Comissão a intensificar as sinergias entre o 
Pacto Ecológico e o programa Erasmus+, o 
Corpo Europeu de Solidariedade e o 
programa Europa Criativa, a fim de 
complementar e enriquecer mutuamente os 
seus métodos específicos de resolução de 
problemas ambientais;

Or. en

Alteração 20
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Refere que, ao abrigo do plano de 
investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos domínios 
da educação, do voluntariado e da cultura; 
insta a Comissão a intensificar as sinergias 
entre o Pacto Ecológico e o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas 
ambientais;

2. Refere que, ao abrigo do plano de 
investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos domínios 
da educação, do voluntariado e da cultura; 
insta a Comissão a intensificar as sinergias 
entre o Pacto Ecológico e o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas 
ambientais e culturais, já que a cultura é o 
elo de ligação entre o homem e a 
natureza;

Or. fr

Alteração 21
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Refere que, ao abrigo do plano de 2. Refere que, ao abrigo do plano de 
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investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos domínios 
da educação, do voluntariado e da cultura; 
insta a Comissão a intensificar as sinergias 
entre o Pacto Ecológico e o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas 
ambientais;

investimento, o financiamento pode ser 
dedicado a projetos temáticos nos domínios 
da educação, do voluntariado e da cultura; 
insta a Comissão a intensificar as sinergias 
entre o Pacto Ecológico e o programa 
Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa, a fim de complementar e 
enriquecer mutuamente os seus métodos 
específicos de resolução de problemas de 
sustentabilidade e competitividade;

Or. es

Alteração 22
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a apresentar, 
juntamente com os Estados-Membros e as 
regiões com competências educativas e 
universitárias, um plano para a 
«ecologização» dos programas Erasmus 
+, Europa Criativa e do Corpo Europeu 
de Solidariedade, bem como a delinear e 
conceder um regime de assistência 
financeira aos estudantes que não possam 
suportar os custos dos programas 
Erasmus +, CES e Europa Criativa ou os 
custos relacionados com os meios de 
transporte, desde que observem as normas 
mais respeitadoras do ambiente;

Or. en

Alteração 23
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a avaliar e a 
integrar tecnologias digitais inovadoras, 
ferramentas de IA e robótica que reduzam 
a pegada de carbono do programa 
Erasmus +, do Corpo Europeu de 
Solidariedade e do programa Europa 
Criativa;

Or. en

Alteração 24
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Salienta que o ecossistema 
cultural da Europa é frágil; que, para a 
esmagadora maioria dos trabalhadores no 
domínio cultural, este se caracteriza por 
condições de trabalho precárias e 
incerteza, pelo que é fundamental 
assegurar que as medidas de 
sustentabilidade e de ecologização 
tomadas no âmbito da vertente cultural do 
programa Europa Criativa não afetem 
negativamente os sectores cultural e 
criativo que se encontram 
subfinanciados;

Or. en

Alteração 25
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Salienta a necessidade de 
assegurar que todas as medidas adotadas 
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no domínio dos sectores cultural e criativo 
sejam tomadas após consulta de todas as 
organizações representativas das 
diferentes partes interessadas e dos 
trabalhadores, a fim de preservar os 
postos de trabalho e promover a criação 
de emprego;

Or. en

Alteração 26
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Sublinha que a transição para 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima requer novas aptidões e 
competências; observa que devem ser 
atribuídos fundos para o desenvolvimento 
e a execução de programas para 
estudantes e trabalhadores que permitam 
facultar-lhes uma formação 
especializada, os conhecimentos e as 
competências de que necessitam para a 
adaptação ao novo contexto 
socioeconómico e assegurar que, neste 
contexto, sejam bem sucedidos;

Or. en

Alteração 27
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 2-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-E. Apoia firmemente a necessidade 
de o Pacto Ecológico reconhecer a 
dimensão económica da cultura e da 
criação de oportunidades de 
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financiamento através de uma série de 
medidas como subsídios, microcréditos, 
impostos ou outros incentivos que visem 
reforçar o papel estratégico dos sectores 
cultural e criativo, contribuindo para a 
identidade local, a continuidade criativa e 
a criação de emprego;

Or. en

Alteração 28
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 2-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-F. Aguarda com expectativa a 
apresentação de um QFP e um plano de 
recuperação ambiciosos, dotados de 
recursos financeiros e de um verdadeiro 
novo sistema de recursos próprios da 
União reforçado, a fim de garantir o 
devido financiamento do Pacote 
Ecológico;

Or. en

Alteração 29
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 2-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-G. Insta a Comissão a publicar um 
guia de boas práticas ambientais que 
abranja a produção audiovisual e 
cultural, bem como a divulgação e 
organização de eventos, com especial 
destaque para os transportes, a energia, o 
desporto e a gestão de resíduos;

Or. en
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Alteração 30
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 2-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-H. Sublinha o papel do desporto 
profissional no âmbito do plano de 
investimento para uma Europa 
sustentável;  insiste na necessidade de 
incentivar os projetos de colaboração com 
associações desportivas no domínio do 
ambiente e da conservação da natureza;

Or. en

Alteração 31
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 2-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-I. Insta a Comissão a permitir que os 
participantes e beneficiários dos 
programas Erasmus +, Europa Criativa e 
ESC possam escolher o meio de 
transporte menos poluente; insta a 
Comissão a adaptar as regras financeiras 
em vigor, de modo a compensar as 
despesas reais e o tempo de viagem 
adicionais associados à utilização de 
meios de transporte mais respeitadores do 
ambiente; insiste em que os custos 
suplementares devem ser reembolsados na 
sua totalidade;

Or. en

Alteração 32
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis
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Projeto de parecer
N.º 2-J (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-J. Insta a Comissão a incluir o 
respeito pelo ambiente nos princípios dos 
programas Erasmus+, Europa Criativa e 
do Corpo Europeu de Solidariedade;

Or. en

Alteração 33
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 2-K (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-K. Salienta que os três programas — 
Erasmus +, Corpo Europeu de 
Solidariedade e Europa Criativa — devem 
contribuir para pôr em evidência as boas 
prática e os exemplos a seguir, ao passo 
que o seu modo de funcionamento deve 
evoluir em conformidade com o Pacto 
Ecológico; assinala que, para o êxito do 
Pacto Ecológico, é essencial integrar uma 
dimensão de sustentabilidade nestes 
programas;

Or. en

Alteração 34
Laurence Farreng

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos, nomeadamente financeiros, no 
plano de investimento para complementar 
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programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um 
orçamento ambicioso e específico no plano 
de investimento;

o programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade, sem estigmatizar, 
penalizar ou excluir participantes que 
apenas podem optar pelo transporte 
aéreo; considera que esses incentivos 
devem ser apoiados por um orçamento 
ambicioso e específico no plano de 
investimento, bem como pela triplicação 
do orçamento do programa Erasmus+; 
solicita à Comissão que estabeleça 
parcerias com as empresas de transporte 
ferroviário e rodoviário europeias, no 
âmbito do seu projeto «Ano Europeu do 
Transporte Ferroviário (2021)», por 
forma a garantir que os participantes 
beneficiem de tarifas preferenciais;

Or. fr

Alteração 35
Andrey Slabakov

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um 
orçamento ambicioso e específico no plano 
de investimento;

3. Solicita à Comissão que introduza, 
sempre que adequado, incentivos 
financeiros no plano de investimento para 
complementar o programa Erasmus+, o 
Corpo Europeu de Solidariedade e o 
programa Europa Criativa na transição para 
meios de transporte mais ecológicos e 
sustentáveis, promovendo simultaneamente 
a inclusão e a acessibilidade; considera que 
esses incentivos devem ser apoiados, se 
necessário, por um orçamento ambicioso e 
específico no plano de investimento; realça 
que não devem ser utilizados métodos 
discriminatórios para incentivar as 
pessoas a utilizarem meios de transporte 
que emitam menos CO2, por exemplo 
tomando o comboio, em vez do avião, já 
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que tal compromete os princípios 
fundamentais da cultura e da educação;

Or. en

Alteração 36
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um 
orçamento ambicioso e específico no plano 
de investimento;

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+ e o Corpo Europeu de 
Solidariedade, a fim de aumentar a 
participação dos possíveis beneficiários, e 
para apoiar o programa Europa Criativa 
nos projetos que desenvolve, de modo a 
que as distâncias geográficas e o custo 
dos transportes não constituam um 
obstáculo à participação nestes 
programas europeus e a que estes 
promovam a inclusão e a acessibilidade; 
considera que esses incentivos devem ser 
apoiados por um orçamento ambicioso e 
específico no plano de investimento;

Or. es

Alteração 37
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 



PE652.450v01-00 22/32 AM\1205886PT.docx

PT

Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um 
orçamento ambicioso e específico no plano 
de investimento;

Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
nomeadamente ferroviários, promovendo 
simultaneamente a inclusão e a 
acessibilidade; considera que não se deve 
discriminar nem excluir dos programaos 
os participantes que tenham como única 
opção o transporte aéreo; entende que 
esses incentivos devem ser apoiados por 
um orçamento ambicioso e específico no 
plano de investimento;

Or. en

Alteração 38
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um 
orçamento ambicioso e específico no plano 
de investimento;

3. Solicita à Comissão que introduza 
incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um 
orçamento ambicioso, específico e 
quantificado no plano de investimento;

Or. fr

Alteração 39
Gilbert Collard

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita à Comissão que introduza 3. Solicita à Comissão que introduza 
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incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um 
orçamento ambicioso e específico no plano 
de investimento;

incentivos financeiros no plano de 
investimento para complementar o 
programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o programa Europa 
Criativa na transição para meios de 
transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
promovendo simultaneamente a inclusão e 
a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um 
orçamento ambicioso, rigoroso e 
específico no plano de investimento;

Or. fr

Alteração 40
Gilbert Collard

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Apela a uma maior transparência 
da Comissão no tocante a estes 
«incentivos financeiros no plano de 
investimento [...] na transição para meios 
de transporte mais ecológicos e 
sustentáveis», a fim de facilitar o controlo 
do orçamento afetado e a sua eficácia (os 
resultados concretos), o que permitiria, se 
necessário, questionar a sua existência ou 
o seu montante;

Or. fr

Alteração 41
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Observa que a transição para uma 
economia com emissões líquidas nulas 
terá um impacto mais acentuado nas 
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pessoas e nos grupos vulneráveis e 
marginalizados; salienta a importância da 
educação para minimizar as diferenças e 
desigualdades sociais e para proporcionar 
oportunidades aos estudantes oriundos de 
meios desfavorecidos;  insta a Comissão a 
assegurar um financiamento 
especialmente dedicado a este efeito;

Or. en

Alteração 42
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Sublinha que a melhoria da 
eficiência energética dos edifícios será um 
dos principais vetores da transição para 
uma economia neutra em termos de 
carbono; salienta a necessidade de 
aumentar o investimento na renovação 
dos edifícios com utilização intensiva de 
energia que acolhem escolas, 
universidades e outras instituições 
educativas e culturais para melhorar o 
seu desempenho energético, tornando-os 
assim mais sustentáveis e respeitadores do 
clima;

Or. en

Alteração 43
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Reitera a relação existente entre o 
turismo sustentável e a recuperação, 
preservação e promoção do património 
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cultural, tanto material como imaterial, 
natural, de origem humana ou misto, e o 
potencial que desbloquearia nas zonas 
rurais e nas economias locais dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 44
Laurence Farreng

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 
ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver 
uma abordagem coordenada com medidas 
de emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, 
a proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita 
que o investimento nos domínios da 
cultura, da educação, da juventude e do 
desporto sejam considerados como 
estratégicos, a fim de promover a transição 
ecológica defendida pelo Pacto Ecológico.

4. Solicita que o investimento 
europeu e nacional nos domínios da 
cultura, da educação, da juventude e do 
desporto sejam considerados como 
estratégicos, a fim de promover a transição 
ecológica defendida pelo Pacto Ecológico.

Or. fr

Alteração 45
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 
ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial o impacto que 
teve nas pessoas e nos setores mais 
vulneráveis, bem como nas minorias, que 
enfrentam uma situação ainda mais 
precária do que antes da crise; salienta que 
são necessárias ações e medidas 
específicas destinadas a melhorar o 
acesso dos grupos vulneráveis aos 
programas da UE;  considera que convém 
ponderar a adoção de medidas 
específicas, através dos programas da UE, 
em prol das regiões mais afetadas pela 
transição ecológica; exorta a Comissão a 
tomar todas as medidas necessárias para 
adaptar a proposta relativa ao plano de 
investimento do Pacto Ecológico, para 
desenvolver uma abordagem coordenada 
com medidas de emergência, como a 
iniciativa de investimento de resposta ao 
coronavírus, a proposta de programa SURE 
ou os instrumentos de recuperação, e 
solicita que o investimento nos domínios 
da cultura, da educação, da juventude e do 
desporto sejam considerados como 
estratégicos, a fim de promover a transição 
ecológica defendida pelo Pacto Ecológico.

Or. en

Alteração 46
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 
ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, como sejam os 
trabalhadores por conta própria e os 
empresários que correm o risco de perder 
as suas empresas e os seus empregos ou 
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medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.

as famílias que enfrentam o drama do 
desemprego; exorta a Comissão a tomar 
todas as medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.

Or. es

Alteração 47
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 
ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita 
que o investimento nos domínios da 
cultura, da educação, da juventude e do 
desporto sejam considerados como 
estratégicos, a fim de promover a transição 
ecológica defendida pelo Pacto Ecológico.

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 
ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento em resposta ao coronavírus e 
os instrumentos de recuperação; observa 
que as medidas não devem sobrepor-se, 
nem conduzir a duplicações; solicita que o 
investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.



PE652.450v01-00 28/32 AM\1205886PT.docx

PT

Or. en

Alteração 48
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 
ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 
ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para rever e adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico à nova situação de 
emergência sanitária causada pela 
COVID-19, a fim de desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos.

Or. en

Alteração 49
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, que enfrentam 
uma situação ainda mais precária do que 



AM\1205886PT.docx 29/32 PE652.450v01-00

PT

ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.

antes da crise; exorta a Comissão a tomar 
todas as medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.

Or. fr

Alteração 50
Gilbert Collard

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, bem como das 
minorias, que enfrentam uma situação 
ainda mais precária do que antes da crise; 
exorta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.

4. Manifesta preocupação 
relativamente à situação, devido à crise da 
COVID-19, em especial das pessoas e dos 
setores mais vulneráveis, que enfrentam 
uma situação ainda mais precária do que 
antes da crise; exorta a Comissão a tomar 
todas as medidas necessárias para adaptar a 
proposta relativa ao plano de investimento 
do Pacto Ecológico, para desenvolver uma 
abordagem coordenada com medidas de 
emergência, como a iniciativa de 
investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os 
instrumentos de recuperação, e solicita que 
o investimento nos domínios da cultura, da 
educação, da juventude e do desporto 
sejam considerados como estratégicos, a 
fim de promover a transição ecológica 
defendida pelo Pacto Ecológico.

Or. fr
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Alteração 51
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Regista o enorme impacto que a 
COVID-19 teve nos setores culturais e 
criativos; insta a Comissão a 
disponibilizar ajuda financeira aos setores 
culturais e criativos e a todo o ecossistema 
cultural, nomeadamente através da 
iniciativa de investimento de resposta à 
crise do coronavírus, e a adotar medidas 
de apoio para atenuar o impacto; insta a 
Comissão a propor o aumento do 
orçamento do programa Criar a Europa 
2021-2027, a fim de atenuar os efeitos da 
crise a longo prazo; salienta a 
necessidade de incluir os sectores cultural 
e criativo nos sectores prioritários 
previstos no fundo de recuperação, bem 
como de reforçar os instrumentos de 
investimento da UE, como o InvestEU, a 
fim de os tornar elegíveis; salienta a 
necessidade urgente de assegurar a 
disponibilidade de fundos da UE, 
designadamente fundos estruturais para 
os sectores cultural e criativo, bem como 
de tomar novas medidas de apoio aos 
criadores, aos trabalhadores criativos e 
aos trabalhadores independentes na UE;

Or. en

Alteração 52
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a Comissão Europeia a 
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desenvolver ações específicas 
relacionadas com o Pacto Ecológico que 
permitam às pessoas pertencentes a 
grupos vulneráveis aceder aos programas 
da UE nos domínios da cultura, da 
educação, do desporto e da juventude em 
igualdade de circunstâncias;

Or. en

Alteração 53
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Insta a Comissão a fomentar uma 
maior cooperação na UE no domínio da 
educação em matéria de ambiente e de 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 54
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Sublinha o importante contributo 
prestado pelos estudos e programas 
específicos neste domínio;

Or. en

Alteração 55
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-D. Reafirma a influência positiva da 
educação pré-escolar nas alterações 
climáticas e no ambiente;

Or. en

Alteração 56
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 4-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-E. Solicita a criação de projetos 
específicos no âmbito do programa 
Erasmus+ centrados na educação 
ambiental e relaça a importância de 
envolver os jovens interessados neste 
processo;

Or. en


