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Alteração  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

em nome do Grupo PPE 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 50 

 

Projeto de recomendação Alteração 

50. Propõe a criação de um quadro 

permanente de cooperação internacional 

com os Estados Unidos (EPA) sobre as 

emissões, com vista ao intercâmbio de 

informações e à realização de ações 

conjuntas de fiscalização; estas ações já 

existem relativamente a outros produtos no 

interior da UE; 

50. Propõe a criação de um quadro 

permanente de cooperação internacional 

sobre as emissões, com vista a permitir 

que as autoridades procedam ao 

intercâmbio de informações e realizem 

ações conjuntas de fiscalização; estas ações 

já existem relativamente a outros produtos 

no interior da UE; 

Or. en 
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Alteração  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

em nome do Grupo PPE 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 53 

 

Projeto de recomendação Alteração 

53. Considera que os recursos obtidos a 

título das coimas devem ser detidos pelos 

Estados-Membros para efeitos de 

compensação das pessoas negativamente 

afetadas pelas infrações e outras atividades 

em benefício dos consumidores ou, se for 

caso disso, para fins de proteção 

ambiental no Estado-Membro; 

53. Considera que os recursos obtidos a 

título das coimas impostas aos fabricantes 

de veículos e os recursos provenientes de 

processos por infração iniciados contra 
Estados-Membros que não respeitam a 

legislação da UE sobre emissões, assim 

como os prémios sobre as emissões 

excedentárias para novos veículos de 

passageiros (rubrica orçamental 711), 

devem ser utilizados como receitas 
afetadas a projetos ou programas 

específicos da União Europeia no 

domínio da qualidade do ar e da proteção 

do ambiente, não devendo diminuir as 

contribuições com base no rendimento 

nacional bruto dos Estados-Membros 

para o orçamento da UE; apela, para o 

efeito, à inclusão das disposições 

necessárias na legislação relevante da 

União; propõe que os recursos 

provenientes das coimas possam também 

ser utilizados, em parte, pelos 

Estados-Membros, para efeitos de 

compensação das pessoas negativamente 

afetadas pelas infrações e outras atividades 

em benefício dos consumidores; 

Or. en 

 

 


