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Alteração  1 

Ian Duncan 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Rumo a um novo acordo internacional sobre o clima, em Paris 

2015/2112(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que na Conferência de 

Doha sobre as Alterações Climáticas, 

realizada em dezembro de 2012, as Partes 

adotaram uma emenda ao Protocolo de 

Quioto que estabelece um segundo período 

de compromisso no âmbito do protocolo, 

com início em 1 janeiro de 2013 e termo 

em 31 de dezembro de 2020, com 

compromissos de redução das emissões 

juridicamente vinculativos, a inclusão de 

um novo gás (trifluorido de azoto), o 

estabelecimento de um "mecanismo de 

reforço do nível de ambição" através de um 

procedimento simplificado que permite que 

qualquer parte no protocolo ajuste os 

compromissos assumidos aumentando o 

nível das metas visadas durante um período 

de compromisso e, por último, a inclusão 

de uma disposição que prevê o ajustamento 

automático das metas a alcançar pelas 

partes por forma a impedir um aumento das 

emissões durante o período de 2013 a 2020 

superior às suas emissões médias durante o 

período de 2008 a 2010; 

H. Considerando que na Conferência de 

Doha sobre as Alterações Climáticas, 

realizada em dezembro de 2012, as Partes 

adotaram uma emenda ao Protocolo de 

Quioto que estabelece um segundo período 

de compromisso no âmbito do protocolo, 

com início em 1 janeiro de 2013 e termo 

em 31 de dezembro de 2020, com 

compromissos de redução das emissões 

juridicamente vinculativos, a inclusão de 

um novo gás (trifluorido de azoto), o 

estabelecimento de um "mecanismo de 

reforço do nível de ambição" através de um 

procedimento simplificado que permite que 

qualquer parte no protocolo ajuste os 

compromissos assumidos aumentando o 

nível das metas visadas durante um período 

de compromisso e, por último, a inclusão 

de uma disposição que prevê o ajustamento 

automático das metas a alcançar pelas 

partes por forma a impedir um aumento das 

emissões durante o período de 2013 a 2020 

superior às suas emissões médias durante o 

período de 2008 a 2010; considerando que 

o Parlamento lamenta que um certo 

número de países terceiros que 

participaram no primeiro período de 

compromisso do Protocolo de Quioto não 

esteja disposto a acordar num segundo 

período de compromisso; 

Or. en 
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Alteração  2 

Ian Duncan 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Rumo a um novo acordo internacional sobre o clima, em Paris 

2015/2112(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Recorda a sua resolução de 5 de 

fevereiro de 2014 que solicita a adoção de 

três objetivos vinculativos: um objetivo de 

eficiência energética de 40%, um objetivo 

de fontes de energia renováveis de 30% e 

um objetivo de redução das emissões de 

GEE de, pelo menos, 40%; insta 

novamente o Conselho e a Comissão a 

adotarem e aplicarem, como parte do 

quadro da UE relativo ao clima e à 

energia para 2030, uma abordagem 

multidimensional baseada em objetivos 

que se reforcem mutuamente, 

coordenados e coerentes de redução das 

emissões de GEE, de maior utilização de 

fontes de energia renováveis e de 

eficiência energética; faz notar que os 

objetivos em matéria de eficiência 

energética e de energia renováveis 

solicitados pelo PE resultariam em 

reduções das emissões de GEE bastante 

superiores a 40% até 2030; 

14. Recorda as conclusões do Conselho 

Europeu de 23 e 24 de outubro, no qual 

foi acordado um objetivo interno de 

redução das emissões de GEE até 2030 de, 

pelo menos, 40%, um objetivo da UE de 

fontes de energia renováveis de 27% e um 

objetivo de eficiência energética não 

vinculativo; faz notar que o Conselho 

Europeu excluiu a definição de quaisquer 

objetivos secundários nacionais 

vinculativos, a fim de proporcionar aos 

Estados-Membros, em conformidade com 

os Tratados da UE, a flexibilidade para 

determinar o respetivo cabaz energético 

hipocarbónico eficaz em termos de custos, 

incluindo as energias renováveis, a 

eficiência energética e outras tecnologias 

hipocarbónicas; 
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Ian Duncan 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Rumo a um novo acordo internacional sobre o clima, em Paris 

2015/2112(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Esclarece que, embora o segundo 

período de compromissos do Protocolo de 

Quioto venha a ser encurtado, a sua 

ratificação deve ser vista como uma etapa 

intercalar muito importante e, assim sendo, 

insta as Partes, incluindo os 

Estados-Membros da UE, a concluírem o 

processo de ratificação com a maior 

brevidade possível e o mais tardar antes de 

dezembro de 2015; nota que o Parlamento 

cumpriu o seu papel dando o seu 

consentimento e que a inclusão da 

sociedade civil e a transparência são 

necessários para ajudar a compreender as 

negociações e a reforçar a confiança entre 

todas as Partes na Conferência de Paris; 

20. Esclarece que, embora o segundo 

período de compromissos do Protocolo de 

Quioto venha a ser encurtado, a sua 

ratificação deve ser vista como uma etapa 

intercalar muito importante e, assim sendo, 

insta as Partes, incluindo os Estados-

Membros da UE, a concluírem o processo 

de ratificação com a maior brevidade 

possível e o mais tardar antes de dezembro 

de 2015; nota que o Parlamento cumpriu o 

seu papel dando o seu consentimento e que 

a inclusão da sociedade civil e a 

transparência são necessários para ajudar a 

compreender as negociações e a reforçar a 

confiança entre todas as Partes na 

Conferência de Paris; lamenta que um 

certo número de países terceiros que 

participaram no primeiro período de 

compromisso do Protocolo de Quioto não 

esteja disposto a acordar num segundo 

período de compromisso; 

Or. en 

 

 


