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7.10.2015 A8-0275/7 

Alteração  7 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Reconhece a extraordinária magnitude e 

gravidade das ameaças criadas pelas 

alterações climáticas e manifesta profunda 

preocupação com o facto de o mundo estar 

muito longe de limitar o aquecimento 

global a um valor inferior a 2ºC acima dos 

níveis pré-industriais; solicita aos governos 

que adotem, sem demora, medidas 

vinculativas concretas destinadas a 

combater as alterações climáticas e a 

concretizar um acordo global ambicioso e 

juridicamente vinculativo em Paris, em 

2015, com vista a atingir esse objetivo; 

saúda, por conseguinte, a encíclica 

«Laudato Si»; 

1. Reconhece a extraordinária magnitude e 

gravidade das ameaças criadas pelas 

alterações climáticas e manifesta profunda 

preocupação com o facto de o mundo estar 

muito longe de limitar o aquecimento 

global a um valor inferior a 2ºC acima dos 

níveis pré-industriais; solicita aos governos 

que adotem, sem demora, medidas 

vinculativas concretas destinadas a 

combater as alterações climáticas e a 

concretizar um acordo global ambicioso e 

juridicamente vinculativo em Paris, em 

2015, com vista a atingir esse objetivo;  

Or. en 



 

AM\1075176PT.doc  PE568.526v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.10.2015 A8-0275/8 

Alteração  8 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reconhece a importância fundamental 

de um sistema climático estável para a 

segurança alimentar, a produção de 

energia, a água e o saneamento, as 

infraestruturas, bem como para a 

preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas terrestres e marinhos, para a 

paz e a prosperidade no mundo; relembra 

que as alterações climáticas aceleram a 

perda de biodiversidade; 

6. Reconhece a importância fundamental 

de um sistema climático estável para a 

segurança alimentar, a produção de 

energia, a água e o saneamento, as 

infraestruturas, bem como para a 

preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas terrestres e marinhos, para a 

paz e a prosperidade no mundo; relembra 

que as alterações climáticas aceleram a 

perda de biodiversidade; saúda, por 

conseguinte, a encíclica «Laudato Si»; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Alteração  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de a análise precoce do impacto 

agregado dos CPDN até agora 

apresentados ter concluído que os atuais 

CPDN não revistos resultariam num 

aumento da temperatura média global 

entre 2,7ºC e 3,5ºC; insta as Partes a 

chegarem a acordo na COP 21, em Paris, 

com vista a rever os atuais CPDN antes de 

2020, a fim de os pôr em conformidade 

com as mais recentes avaliações 

científicas e com um orçamento para o 

carbono global seguro compatível com o 

objetivo de 2.ºC;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Alteração  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 12-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-B. Salienta que os CPDN apresentados 

pelas Partes têm diferentes datas-limite; 

insta as Partes, no contexto da revisão dos 

CPDN antes de 2020, a harmonizarem os 

diferentes calendários dos CPDN para 

2025;  

 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Alteração  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  13-A. Salienta que para a UE uma 

redução de 40% nas emissões de GEE até 

2030, em relação aos níveis de 1990, não 

é uma via eficaz em termos de custos para 

atingir o objetivo de menos 2ºC, a menos 

que a sua ambição para 2020 seja 

aumentada para 25% no que respeita às 

reduções nacionais; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Alteração  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 16-A (novo)  

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Exorta insistentemente a Comissão 

e os Estados-Membros a velarem por que 

o Acordo de Paris reconheça que o 

respeito, a proteção e a promoção dos 

direitos humanos – incluindo a igualdade 

de género, a participação plena das 

mulheres e em condições de igualdade 

com os homens e a promoção ativa de 

uma transição justa da força de trabalho, 

com vista à criação de emprego digno e de 

qualidade para todos – são um 

pré-requisito para uma ação 

internacional eficaz no domínio do clima; 

Or. en 



 

AM\1075176PT.doc  PE568.526v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.10.2015 A8-0275/13 

Alteração  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Observa que a bioeconomia tem o 

potencial para contribuir substancialmente 

para a reindustrialização e a criação de 

novos empregos na UE e no resto do 

mundo; 

24. Observa que a bioeconomia tem o 

potencial para contribuir substancialmente 

para a reindustrialização e a criação de 

novos empregos na UE e no resto do 

mundo; porém, reconhece que os solos e a 

biomassa são recursos limitados; 

 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Alteração  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 77-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  77-A. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a garantirem que qualquer 

medida adotada por uma das Partes do 

Acordo de Paris relacionadas com o 

objetivo de estabilizar as concentrações de 

GEE na atmosfera a um nível que evite 

uma interferência antropogénica perigosa 

no sistema climático, ou relacionados com 

qualquer dos princípios ou compromissos 

constantes dos artigos 3.º e 4.º da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas, não serão 

objeto de qualquer tratado atual ou futuro 

de uma das Partes, na medida em que 

permita a resolução de litígios entre os 

investidores e o Estado; 

Or. en 

 

 


