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Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 1
Nº 1 bis (novo)

1 bis. Toma nota de que a Comissão propôs um orçamento total limitado a 1,24% do 
rendimento nacional bruto (RNB) para executar as políticas adoptadas; entende que 
esta percentagem constitui o financiamento mínimo aceitável e opõe-se à estratégia 
dos signatários da chamada "carta dos seis" que solicitam uma redução do máximo 
relativo aos recursos para 1% do RNB da UE, o que impossibilitaria a execução das 
necessárias políticas ambientais;

Or. en

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 2
Nº 3

3. Manifesta o seu forte apoio à incorporação das políticas ambientais e de saúde pública 
noutros domínios políticos, como os dos transportes, da energia, da agricultura, das 
pescas e da política regional, mas salienta que tal não deverá servir de pretexto para 
reduzir o financiamento dos programas específicos necessários nos domínios do 
ambiente e da saúde;
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Or. en

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 3
Nº 3

3. Manifesta o seu forte apoio à incorporação das políticas ambientais e de saúde pública 
noutros domínios políticos, como os da agricultura, das pescas e da política regional, 
mas salienta que tal não deverá servir de pretexto para reduzir o financiamento dos 
programas específicos necessários nos domínios do ambiente e da saúde;

Or. en

Alteração apresentada por Marcello Vernola

Alteração 4
Nº 3

3. Manifesta o seu forte apoio à incorporação das políticas ambientais e de saúde pública 
noutros domínios políticos, mas salienta que tal não deverá servir de pretexto para 
reduzir o financiamento dos programas específicos necessários nos domínios do 
ambiente e da saúde nem deve desnaturar os objectivos específicos desses 
programas;

Or. it

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 5
Nº 3 bis (novo)

3 bis. Considera que, tendo em vista um futuro alargamento, o nível de financiamento 
previsto pelas actuais Perspectivas Financeiras para o ambiente, a saúde pública e a 
segurança alimentar não será suficiente para o período de 2007-2013; salienta que, 
sem um apoio financeiro substancial para os novos Estados-Membros, nestes 
sectores políticos, não serão alcançados objectivos comuns no âmbito da UE num 
futuro alargamento;

Or. en
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Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 6
Nº 4

4. Subscreve a criação de um instrumento financeiro único para o ambiente (LIFE+), 
mas solicita uma avaliação cuidada das futuras necessidades financeiras, 
especialmente tendo em conta que a proposta incorpora o financiamento de 
actividades preparatórias regulares no quadro do programa LIFE+; considera, 
além disso, que deveriam ser inscritas no orçamento quotas mínimas de 
financiamento para organizações ambientais e actividades de projecto, incluindo no 
sector da conservação da natureza;

Or. en

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 7
Nº 4

4. Subscreve a criação de um instrumento financeiro único para o ambiente (LIFE+), 
mas solicita uma avaliação cuidada das futuras necessidades financeiras; salienta a 
necessidade de acompanhar de perto e avaliar a execução do novo programa e de 
utilizar os resultados dessa avaliação para uma posterior revisão do próprio 
programa;

Or. en

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 8
Nº 4

4. Subscreve a criação de um instrumento financeiro único para o ambiente (LIFE+), 
solicita um aumento substancial no seu orçamento e a inserção de uma componente 
de protecção da natureza e chama a atenção para o número crescente de 
compromissos assumidos pela União Europeia no domínio do ambiente; por 
conseguinte, insta a Comissão a garantir o suficiente financiamento da cooperação 
internacional e a apoiar os países terceiros no domínio do ambiente, no âmbito dos 
instrumentos destinados a acções externas;

Or. en
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Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 9
Nº 4 bis (novo)

4 bis. Chama a atenção para os crescentes compromissos internacionais da União 
Europeia em matéria de ambiente; convida, por isso, a Comissão a garantir o 
financiamento suficiente para a cooperação internacional e um adequado apoio aos 
países terceiros a fim de se alcançarem os objectivos acordados no sector do 
ambiente no âmbito dos instrumentos para acções externas; solicita o apoio 
financeiro necessário para levar a cabo a cooperação ambiental transfronteiriça, 
quer na União Europeia, quer nos países vizinhos; solicita a criação de um 
instrumento financeiro para auxiliar os países em desenvolvimento a realizarem os 
objectivos do Protocolo de Montreal;

Or. en

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 10
Nº 4 bis (novo)

4 bis. Chama a atenção para os crescentes compromissos internacionais da União 
Europeia em matéria de ambiente; convida, por isso, a Comissão a garantir o 
financiamento suficiente para a cooperação internacional e um adequado apoio aos 
países terceiros a fim de se alcançarem os objectivos acordados no sector do 
ambiente no âmbito dos instrumentos para acções externas; recomenda a inserção 
de um instrumento temático sobre a acção ambiental externa para fornecer 
financiamento ligado às prioridades ambientais da diplomacia da UE, por exemplo 
no que diz respeito aos esforços em matéria de política do clima e aos acordos 
ambientais multinacionais;

Or. en

Alteração apresentada por Christoffer Fjellner

Alteração 11
Nº 5

Suprimido

Or. en
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Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey

Alteração 12
Nº 5

5. Manifesta preocupação quanto aos planos de financiamento da rede Natura 2000, 
quase exclusivamente através de fundos estruturais e de desenvolvimento regional e 
pescas, porque tal remeterá para os Estados-Membros as decisões finais sobre o 
financiamento individual das redes; receia que a presente proposta (supressão) dê 
origem a um sub-financiamento dos domínios da rede Natura; solicita que sejam 
previstas garantias, como a inscrição no orçamento, para assegurar uma adequada 
disponibilidade de financiamentos a partir do fundo de desenvolvimento rural e dos 
fundos estruturais e das pescas; reconhece que se verificarão carências 
significativas para financiar a gestão da rede Natura 2000 no que se refere a acções 
não elegíveis para financiamento através de programas de desenvolvimento rural e 
programas estruturais e solicita que seja assegurado que essas actividades serão 
elegíveis para financiamentos na acepção do programa LIFE+ e que o orçamento 
disponível será adequado para o fim em vista;

Or. en

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 13
Nº 5

5. Manifesta preocupação quanto aos planos de financiamento da rede Natura 2000, 
quase exclusivamente através de fundos estruturais e de desenvolvimento regional, 
porque tal remeterá para os Estados-Membros as decisões finais sobre o financiamento 
individual das redes; (supressão) solicita um instrumento financeiro independente 
para a rede Natura 2000; considera que nem mesmo a delimitação dos fundos 
estruturais ou do fundo de desenvolvimento rural proporcionará a melhor solução;

Or. en

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 14
Nº 5

5. Manifesta preocupação quanto aos planos de financiamento da rede Natura 2000, 
quase exclusivamente através de fundos estruturais e de desenvolvimento regional,
porque tal remeterá para os Estados-Membros as decisões finais sobre o financiamento 
individual das redes; receia que a presente proposta, a menos que acompanhada de 
uma afectação de recursos eficaz, dê origem a um sub-financiamento dos domínios da 
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rede Natura; solicita um instrumento financeiro independente para a rede Natura 2000 
ou um aumento substancial da dotação orçamental do instrumento LIFE+, incluindo 
um fundo dedicado à biodiversidade, de modo a abrir caminho à concretização dos 
objectivos da rede Natura 2000; considera que os ajustamentos necessários aos 
regulamentos propostos sobre o fundo de desenvolvimento rural, os fundos 
estruturais e o fundo para as pescas incluem, inter alia, disposições destinadas a 
subordinar a concessão de financiamentos estruturais a planos de financiamento 
nacionais adequados da rede Natura 2000;

Or. en

Alteração apresentada por Marcello Vernola

Alteração 15
Nº 5

5. Manifesta preocupação quanto aos planos de financiamento da rede Natura 2000, 
quase exclusivamente através de fundos estruturais e de desenvolvimento regional, 
porque tal remeterá para os Estados-Membros as decisões finais sobre o financiamento 
individual das redes; receia que a presente proposta, a menos que acompanhada de 
uma afectação de recursos eficaz, dê origem a um sub-financiamento dos domínios da 
rede Natura; teme, ainda, que ecossistemas importantes que não sejam nem 
agrícolas nem florestais (por exemplo, os sítios marinhos) não sejam objecto de uma 
adequada cobertura financeira; solicita um instrumento financeiro independente para 
a rede Natura 2000 ou um aumento substancial da dotação orçamental do instrumento 
LIFE+, incluindo um fundo dedicado à biodiversidade e às intervenções em matéria 
de conservação das espécies e dos habitats naturais prioritários, de modo a abrir 
caminho à concretização dos objectivos da rede Natura 2000;

Or. it

Alteração apresentada por Christoffer Fjellner

Alteração 16
Nº 5 bis (novo)

5 bis. Acolhe com agrado a declaração da Comissão segundo a qual o fundo de 
desenvolvimento rural e os fundos estruturais deveriam fornecer um contributo 
substancial para o financiamento da rede Natura 2000; vê, também, com satisfação 
a possibilidade prevista de financiar a Natura 2000 a partir do fundo de 
desenvolvimento rural e dos fundos estruturais; considera, no entanto, que esses 
ajustamentos deveriam incluir, inter alia, disposições destinadas a:

- subordinar a concessão de fundos estruturais a planos nacionais de 
financiamento adequados da rede Natura 2000, como previsto na 
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comunicação sobre as Perspectivas Financeiras;

- incluir um objectivo ao abrigo do fundo de desenvolvimento rural 
exclusivamente dedicado à rede Natura 2000, acompanhado de uma 
percentagem mínima a despender para este objectivo, a exemplo do que se 
fez para outros objectivos no âmbito do desenvolvimento rural; e reflectir 
esta prioridade adicional através de um financiamento adicional para o 
desenvolvimento rural;

Or. en

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 17
Nº 5 bis (novo)

5 bis Recomenda vivamente que a rede Natura 2000 seja claramente inscrita no 
orçamento nos fundos de desenvolvimento rural, estruturais, das pescas e LIFE+, 
pois de outro modo será posta em risco a estratégia de Gotemburgo e os interessados 
manter-se-ão na incerteza;

Or. en

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 18
Nº 5 bis (novo)

5 bis. Salienta a importância das ONG ambientais para o desenvolvimento e a execução 
da política de ambiente, em especial nos novos Estados-Membros e nos países 
terceiros e solicita apoio financeiro para os mesmos;

Or. en

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 19
Nº 6

6 Está preocupado com o facto de o proposto programa-quadro da União Europeia 
para a competitividade e a inovação não garantir um adequado apoio às tecnologias 
ambientais e apoia a ideia da criação de um programa de acção complementar 
destinado a promover e a financiar as tecnologias ambientais no sentido de melhorar a 
inovação, em conformidade com a estratégia de Lisboa e de Gotemburgo;
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Or. en

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 20
Nº 6

6. Apoia a ideia da criação de um programa de acção complementar destinado a 
(supressão) melhorar a inovação, em conformidade com as estratégias de Lisboa e de 
Gotemburgo em domínios tais como as novas tecnologias ambientais, a investigação 
ambiental e o desenvolvimento de novos antibióticos e/ou outros produtos 
farmacêuticos;

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 21
Nº 6

6. Apoia a ideia da criação de um programa de acção complementar destinado a 
promover e a financiar as tecnologias ambientais e da investigação no domínio do 
ambiente no sentido de melhorar e apoiar a inovação, em conformidade com as 
estratégias de Lisboa e de Gotemburgo;

Or. fr

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 22
Nº 6 bis (novo)

6 bis. Manifesta a sua preocupação com o facto de a flexibilidade no âmbito da Rubrica 3 
ser utilizada em detrimento das despesas previstas para os sectores políticos da 
saúde pública e advoga uma qualquer forma de inscrição no orçamento, ou através 
da fixação de montantes no âmbito de regulamentos que estabelecem os programas 
ou da fixação de sub-Rubricas correspondentes aos objectivos gerais ao abrigo desta 
Rubrica;

Or. en



AM\552605PT.doc 9/11 PE 353.367v01-00

PT

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 23
Nº 6 bis (novo)

6 bis. Está convicto de que o acordo alcançado no Conselho Europeu de Bruxelas em 
Outubro de 2002 sobre o primeiro pilar do orçamento da PAC (despesas de mercado 
e pagamentos directos) deveria ser renegociado, tendo em vista acelerar a 
transferência dos pagamentos para o segundo pilar (desenvolvimento rural); 
considera que, logo que seja possível após 2013, ambos os pilares deveriam ser 
fundidos num mecanismo de financiamento simplificado para a Europa rural, que 
apoie práticas agrícolas ecológicas e outras actividades rurais;

Or. en

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 24
Nº 6 ter (novo)

6 ter. Convida os Estados-Membros a demonstrarem de que forma darão apoio financeiro 
à realização dos objectivos ambientais da União, em especial no que diz respeito à 
gestão da rede Natura 2000, à aplicação da Directiva-quadro relativa à água e à 
realização dos objectivos de Quioto, como condição prévia para a aprovação de 
estratégias-quadro nacionais e programas operacionais para o financiamento 
estrutural;

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 25
Nº 7

7. Saúda os planos de reforço do financiamento do programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública, no intuito de possibilitar uma melhor abordagem das 
preocupações e dos desejos dos cidadãos e (supressão) dos flagelos recrudescentes 
ou novos no domínio da saúde (supressão); deseja que este programa de acção no 
domínio da saúde preveja, igualmente, financiamentos em matéria de investigação 
médica, incluindo a investigação de novos medicamentos e, ainda, as doenças raras, 
órfãs e as doenças tropicais, a fim de incentivar e apoiar o objectivo de invocação na 
acepção da estratégia de Lisboa;

Or. fr



PE 353.367v01-00 10/11 AM\552605PT.doc

PT

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 26
Nº 7 bis (novo)

7 bis. Pronuncia-se firmemente a favor de que as agências no domínio da saúde 
disponham do orçamento necessário para levar a cabo as actividades que lhes são
confiadas pela União Europeia;

Or. fr

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 27
Nº 7 ter (novo)

7 ter. Entende ser indispensável que sejam programados meios orçamentais a favor do 
apoio à investigação médica, para, simultaneamente, promover a inovação e 
desenvolver novos antibióticos contra patologias conhecidas, como a gripe, a fim de 
fazer face às novas resistências dos respectivos micróbios:

Or. fr

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 28
Nº 8 bis (novo)

8 bis. Solicita a criação de uma rubrica ou de uma sub-rubrica adicional para as agências 
descentralizadas; salienta que o financiamento das agências deveria ser coerente 
com as tarefas que lhes foram confiadas e efectuado no âmbito do 
programa-quadro; as agências deveriam, por conseguinte, dispor de financiamentos 
suficientes para a realização dos respectivos programas de trabalho;

Or. en

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 29
Nº 9

9. Subscreve a intenção de conjugar recursos e competências a nível comunitário com 
vista a uma real optimização daqueles, por exemplo, nos planos de prevenção e de 
preparação para fazer face a situações de crise; sugere que o novo instrumento de 
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solidariedade e de reacção imediata abranja as catástrofes naturais, como as 
inundações, bem como a prevenção e a minimização dos efeitos das pandemias e do 
bioterrorismo através do Centro Europeu para a Prevenção e o Controlo das 
Doenças;

Or. en

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 30
Nº 9 bis (novo)

9 bis. Entende que o público em geral considera prioritárias as actividades que o protegem 
e, por conseguinte, tem a expectativa de que o financiamento seja suficiente, 
sobretudo no que diz respeito à Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos 
(AEAM),à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) e ao 
Centro Europeu para a Prevenção e o Controlo das Doenças (CECD);

Or. en


