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7.10.2015 A8-0275/4 

Alteração  4 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que o Protocolo de 2015 deve 

ser juridicamente vinculativo e ambicioso 

desde o momento da sua adoção em Paris e 

deve ter como objetivo a eliminação 

progressiva das emissões globais de 

carbono até 2050 ou ligeiramente mais 

tarde, a fim de manter o mundo numa 

trajetória eficiente em termos de custos 

compatível com o objetivo de aumento de 

temperatura abaixo dos 2ºC e de reduzir 

drasticamente as emissões de GEE; insta a 

UE a cooperar com os seus parceiros 

internacionais para esse fim, apresentando 

exemplos de boas práticas; sublinha que o 

acordo deve proporcionar um quadro 

previsível que incentive o investimento, 

bem como uma redução eficiente da 

dependência do carbono e o 

desenvolvimento de tecnologias de 

adaptação pelas empresas; 

9. Salienta que o Protocolo de 2015 deve 

ser juridicamente vinculativo e ambicioso 

desde o momento da sua adoção em Paris e 

deve ter como objetivo a redução das 

emissões dos gases com efeito de estufa 

tendo por referência o limite superior do 

intervalo definido na última 

recomendação do PIAC, de 40% a 70% 
até 2050, em relação aos níveis de 2010, e 

o alcance de emissões quase nulas até ao 

final do século, a fim de manter o mundo 

numa trajetória eficiente em termos de 

custos compatível com o objetivos de 

aumento de temperatura abaixo dos 2ºC e 

de reduzir drasticamente as emissões de 

gases com efeito de estufa; insta a UE a 

cooperar com os seus parceiros 

internacionais para esse fim, apresentando 

exemplos de boas práticas; sublinha que o 

acordo deve proporcionar um quadro 

previsível que incentive o investimento, 

bem como uma redução eficiente da 

dependência do carbono e o 

desenvolvimento de tecnologias de 

adaptação pelas empresas; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Alteração  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Salienta a importância de se chegar 

a um acordo global vinculativo e eficaz na 

Conferência de Paris e destaca que a 

ausência persistente de um tal acordo irá 

ameaçar ainda mais a competitividade da 

economia da UE e expô-la ao risco da 

fuga de carbono; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Alteração  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

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

2015/2112(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que a UE tem, até ao 

momento, desempenhado um papel de 

liderança nos esforços para mitigar o 

aquecimento global e deve continuar a 

fazê-lo no período de tempo que antecede 

ao novo acordo internacional em matéria 

de clima em Paris, em finais de 2015; 

K. Considerando que a UE tem, até ao 

momento, desempenhado um papel de 

liderança nos esforços para mitigar o 

aquecimento global e irá continuar a 

fazê-lo no período de tempo que antecede 

ao novo acordo internacional em matéria 

de clima em Paris, em finais de 2015, e 

exige uma ambição correspondente por 

parte dos outros grandes emissores; 

Or. en 

 

 


