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12.3.2019 B8-0184/6

Alteração 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com a Comunicação 
da Comissão sobre a estratégia a longo 
prazo para 2050, intitulada «Um Planeta 
Limpo para todos», que, para além de 
salientar as oportunidades e os desafios que 
a transição para uma economia de emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de estufa 
representa para os cidadãos europeus e a 
economia europeia, lança as bases para um 
amplo debate com a participação das 
instituições da UE, dos parlamentos 
nacionais, do setor empresarial, das 
organizações não governamentais, das 
cidades e das comunidades, bem como dos 
cidadãos;

1. Congratula-se com a Comunicação 
da Comissão sobre a estratégia a longo 
prazo para 2050, intitulada «Um Planeta 
Limpo para todos», que, para além de 
salientar as oportunidades e os desafios que 
a transição para uma economia de emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de estufa 
representa para os cidadãos europeus e a 
economia europeia, lança as bases para um 
amplo debate com a participação das 
instituições da UE, dos parlamentos 
nacionais, do setor empresarial, das 
organizações não governamentais, do 
mundo académico e de outras entidades 
ligadas à investigação, dos sindicatos, das 
regiões, das cidades e das comunidades, 
bem como dos cidadãos; subscreve o 
objetivo de se alcançar um cenário de 
emissões nulas de gases com efeito de 
estufa até 2050 e exorta os Estados-
Membros a fazerem o mesmo, como parte 
do debate sobre o futuro da Europa na 
cimeira especial da UE em Sibiu, em maio 
de 2019; insta os Estados-Membros a 
comprometerem-se com a ambição 
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necessária para alcançar este objetivo;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/7

Alteração 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 1-A. Realça que os cidadãos europeus 
já se defrontam com os impactos diretos 
das alterações climáticas; sublinha que, 
de acordo com a Agência Europeia do 
Ambiente, as perdas médias anuais 
causadas por condições meteorológicas e 
climáticas extremas na União ascenderam 
a, aproximadamente, 12,8 mil milhões de 
euros entre 2010 e 2016 e que, se não 
forem tomadas medidas adicionais, os 
danos relacionados com as alterações 
climáticas na UE poderão ascender a, 
pelo menos, 190 mil milhões de euros até 
2080, o que equivale a uma perda de bem-
estar líquida de 1,8% do seu PIB atual; 
salienta que, num cenário de elevados 
níveis de emissões, os custos anuais 
resultantes de inundações na UE poderão 
ascender a 1 bilião de euros até 2100 e 
que as catástrofes meteorológicas poderão 
afetar cerca de dois terços dos cidadãos 
europeus até 2100, face a 5% atualmente; 
de acordo com a Agência Europeia do 
Ambiente, 50% das zonas povoadas da UE 
serão afetadas por situações graves de 
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escassez de água até 2030;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/8

Alteração 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 1-B. Salienta que, de acordo com o 
relatório especial do PIAC sobre o 
aquecimento global de 1,5ºC, limitar o 
aquecimento global a 1,5ºC, respeitando 
esse limite ou ultrapassando-o 
ligeiramente, significa que, o mais tardar 
até 2067, devemos globalmente atingir 
emissões nulas de gases com efeito de 
estufa (GEE) e reduzir as emissões 
globais de GEE até 2030 até um máximo 
de 27,4 gigatoneladas de equivalente de 
dióxido de carbono (GtCO2eq) por ano; 
salienta que, à luz destas conclusões, a 
União, enquanto líder mundial e para ter 
uma boa hipótese de manter o aumento da 
temperatura global abaixo de 1,5ºC até 
2100, tem de envidar esforços para atingir 
um nível nulo de emissões líquidas de 
GEE com a maior brevidade e, o mais 
tardar, até 2050;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/9

Alteração 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

 1-C. Manifesta a sua preocupação com 
o relatório de 2018 das Nações Unidas 
sobre o desfasamento em termos de 
emissões, que conclui que os atuais 
contributos incondicionais determinados 
a nível nacional (CDN) ultrapassam 
largamente o limite de aquecimento 
significativamente inferior a 2ºC previsto 
no Acordo de Paris, o que resultará, ao 
invés, num aumento estimado da 
temperatura de 3,2ºC até 2100; salienta a 
necessidade urgente de todas as Partes na 
CQNUAC fazerem prova de uma maior 
ambição em matéria de clima até 2020;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Alteração 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta a importância das 
diferentes medidas e leis em matéria de 
clima adotadas em múltiplos domínios 
estratégicos, mas alerta para o facto de uma 
abordagem fragmentada poder conduzir a 
incoerências e não levar à consecução, pela 
UE, de uma economia de emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa (GEE) 
até 2050; entende que é necessário adotar 
uma abordagem holística;

4. Salienta a importância das 
diferentes medidas e leis em matéria de 
clima adotadas em múltiplos domínios 
estratégicos, mas alerta para o facto de uma 
abordagem fragmentada poder conduzir a 
incoerências e não levar à consecução, pela 
UE, de uma economia de emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa (GEE) 
até 2050; entende que será necessária uma 
abordagem global sob a forma de uma 
legislação climática ao nível da UE e 
solicita à Comissão que estude esta 
hipótese sem demora;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/11

Alteração 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
Título após o n.º 5 (novo)

Proposta de resolução Alteração

 Roteiro para a estratégia de emissões 
nulas da UE até meados do século

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Alteração 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 5-A. Observa que a estratégia de 
emissões líquidas nulas da UE apresenta 
oito vias para a transformação 
económica, tecnológica e social 
necessária para que a União cumpra o 
objetivo de longo prazo em matéria de 
temperatura do Acordo de Paris; lamenta 
que a estratégia não tenha contemplado 
vias para alcançar emissões líquidas 
nulas de GEE antes de 2050; observa que 
apenas duas das vias permitiriam à UE 
alcançar um nível nulo de emissões 
líquidas de GEE, o mais tardar, até 2050; 
salienta que tal exige uma ação rápida e 
coordenada e esforços consideráveis à 
escala local, regional, nacional e 
europeia, com a participação de todos os 
intervenientes não estatais; reconhece que 
os contributos determinados a nível local 
e regional podem ser instrumentos 
importantes para colmatar o 
desfasamento em termos de emissões; 
recorda a obrigação de os Estados-
Membros adotarem estratégias nacionais 
a longo prazo, tal como estabelecido no 
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Regulamento relativo à Governação1-A; 
insta, por conseguinte, os Estados-
Membros a estabelecerem metas e 
políticas claras, de curto e longo prazo, 
coerentes com os objetivos do Acordo de 
Paris e a apoiarem os investimentos em 
prol de vias que permitam alcançar 
emissões líquidas nulas;
_______________________________
1-A Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 663/2009 e (CE) 
n.º 715/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, as Diretivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, as 
Diretivas 2009/119/CE e (UE) 2015/652 
do Conselho, e revoga o Regulamento 
(UE) n.º 525/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 328 de 
21.12.2018, p. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Alteração 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 5-B. Realça que, de acordo com as 
estimativas da Comissão, o PIB da UE 
deverá aumentar mais em cenários de 
emissões nulas do que em cenários com 
uma menor redução das emissões e que os 
efeitos em ambos os casos são distribuídos 
de forma desigual na UE em resultado 
das diferenças entre os Estados-Membros, 
nomeadamente em termos de PIB per 
capita e de intensidade de carbono do 
cabaz energético; considera que a inação 
seria, de longe, o cenário mais oneroso e 
não só levaria a enormes perdas de PIB 
na Europa, como aumentaria ainda mais 
as desigualdades económicas entre os 
Estados-Membros e as regiões, bem como 
no seu interior, uma vez que se prevê que 
alguns sejam mais afetados do que outros 
pelas consequências da inação;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Alteração 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 5-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

 5-C. Regista com preocupação que a 
dependência da UE em relação às 
importações de energia ronda atualmente 
os 55%; salienta que, num cenário de 
emissões líquidas nulas, este valor 
baixaria para 20% até 2050, o que teria 
um efeito positivo na balança comercial e 
na posição geopolítica da UE; observa 
que a poupança cumulativa nos custos 
das importações de combustíveis fósseis 
entre 2031e 2050 seria de cerca de 2 a 
3 biliões de euros, que poderiam ser 
gastos em investimentos sustentáveis e 
equitativos;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Alteração 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
em nome do Grupo S&D
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
A estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima

Proposta de resolução
N.º 5-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

 5-D. Salienta que a redução da 
poluição atmosférica num cenário de 
emissões líquidas nulas reduziria as 
mortes prematuras provocadas por 
partículas finas em mais de 40%; observa 
que, num tal cenário, os prejuízos no 
domínio da saúde seriam reduzidos em 
cerca de 200 mil milhões de euros por 
ano;

Or. en


