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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/312 

Alteração  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Até 1 de janeiro de 2019 e de dez 

em dez anos a partir dessa data, os Estados-

Membros devem submeter à Comissão um 

plano nacional integrado em matéria de 

energia e clima. Os planos devem conter os 

elementos enunciados no n.º 2 e no anexo 

I. O primeiro plano deve abranger o 

período de 2021 a 2030. Os planos 

seguintes devem abranger o período de 

dez anos imediatamente seguinte ao final 

do período abrangido pelo plano anterior. 

1. No prazo de seis meses após 

... [data de entrada em vigor do presente 

regulamento] e o mais tardar até 1 de 

junho de 2019, para o primeiro plano, e 

até 1 de janeiro de 2024 e de dez em dez 

anos a partir dessa data, para os planos 

seguintes, os Estados-Membros devem 

submeter à Comissão um plano nacional 

integrado em matéria de energia e clima 

que abranja um período de dez anos. Os 

planos devem conter os elementos 

enunciados no n.º 2 e no anexo I. O 

primeiro plano deve abranger o período de 

2021 a 2030. 

Or. en 

Justificação 

Embora apoiando todas as restantes alterações à proposta da Comissão, tal como aprovadas na 

alteração 59 pelas Comissões ITRE/ENVI, na presente alteração propõe-se um modificação do n.º 1. 



 

AM\1143325PT.docx  PE614.329v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/313 

Alteração  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória  

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

preparar e comunicar à Comissão, até 1 

de janeiro de 2020 e de dez em dez anos 

após essa data, as suas estratégias a longo 

prazo para baixas emissões, com uma 

perspetiva de 50 anos, destinadas a 

contribuir para: 

1. Os Estados-Membros e a 

Comissão, em nome da União, devem 

aprovar, até 1 de janeiro de 2020 e de dez 

em dez anos após essa data, as suas 

estratégias a longo prazo para o clima e a 

energia, com uma perspetiva de 30 anos, 

para: 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/314 

Alteração  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) O cumprimento dos compromissos 

da União e dos Estados-Membros no 

âmbito da CQNUAC e do Acordo de Paris 

para reduzir as emissões antropogénicas de 

gases com efeito de estufa e melhorar as 

remoções por sumidouros; 

a) O cumprimento dos compromissos 

da União e dos Estados-Membros no 

âmbito da CQNUAC e do Acordo de Paris 

para reduzir as emissões antropogénicas de 

gases com efeito de estufa e melhorar as 

remoções por sumidouros em etapas de dez 

anos; 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração corresponde à alteração 123 aprovada pela Comissão ITRE e ENVI. 
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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/315 

Alteração  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) A concretização a longo prazo de 

reduções de emissões de gases com efeito 

de estufa e de aumentos das remoções por 

sumidouros em todos os setores, de acordo 

com o objetivo da União que consiste, no 

contexto das reduções necessárias que, 

segundo o PIAC, os países desenvolvidos 

devem realizar em conjunto, em reduzir as 

emissões entre 80 a 95 % até 2050, em 

relação ao níveis de 1990, de modo 

economicamente eficiente. 

c) A concretização a longo prazo de 

reduções de emissões de gases com efeito 

de estufa e de aumentos das remoções por 

sumidouros em todos os setores, de acordo 

com o objetivo da União, no contexto das 

reduções necessárias, segundo o PIAC, 

para reduzir as emissões de gases com 

efeito de estufa da União de modo 

economicamente eficiente e manter e 

reforçar, se necessário, as remoções por 

sumidouros no quadro da realização dos 

objetivos fixados no Acordo de Paris no 

que respeita à temperatura. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/316 

Alteração  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) A concretização de um sistema 

energético neutro em termos de carbono 

na União. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/317 

Alteração  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória  

 
Texto da Comissão Alteração 

2. As estratégias longo prazo para 

baixas emissões devem abranger: 

2. As estratégias de longo prazo para 

o clima e a energia devem abranger: 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/318 

Alteração  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) As reduções totais das emissões de 

gases com efeito de estufa e os aumentos 

das remoções por sumidouros; 

a) As reduções totais das emissões de 

gases com efeito de estufa e os aumentos 

das remoções por sumidouros em 

consonância com o Acordo de Paris; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/319 

Alteração  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) As reduções das emissões e o 

aumento das remoções em setores 

individuais, incluindo os setores da 

eletricidade, industrial, dos transportes, da 

construção (residencial e terciária), da 

agricultura e utilização dos solos, da 

reafetação dos solos e da silvicultura 

(LULUCF); 

b) Com vista à descarbonização, as 

reduções das emissões de gases com efeito 

de estufa e o aumento das remoções em 

setores individuais, incluindo 

nomeadamente os setores da eletricidade, 

industrial, dos transportes, do aquecimento 

e refrigeração e da construção (residencial 

e terciária), da agricultura e utilização dos 

solos, da reafetação dos solos e da 

silvicultura (LULUCF); 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração corresponde à alteração 123 aprovada pela Comissão ITRE e ENVI. 
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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/320 

Alteração  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) O progresso previsto na transição 

para uma economia de baixas emissões de 

gases com efeito de estufa, incluindo a 

intensidade da emissão de gases com efeito 

de estufa, intensidade da emissão de CO2 

do produto interno bruto e estratégias para 

a investigação, o desenvolvimento e a 

inovação conexos; 

c) O progresso previsto na transição 

para uma economia de baixas emissões de 

gases com efeito de estufa, incluindo a 

intensidade da emissão de gases com efeito 

de estufa, intensidade da emissão de CO2 

do produto interno bruto e estratégias para 

os investimentos a longo prazo, a 

investigação, o desenvolvimento e a 

inovação conexos; 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração corresponde à alteração 123 aprovada pela Comissão ITRE e ENVI. 
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PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/321 

Alteração  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Ligações com outros planos 

nacionais a longo prazo. 

d) Eventualmente, ligações com 

outros objetivos e planos e outras políticas, 

medidas e investimentos nacionais a longo 

prazo; 

Or. en 

 


