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12.3.2019 B8-0184/36

Alteração 36
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 17-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

 17-C. Recorda que, sendo a UE a 
primeira grande economia que almeja a 
neutralidade climática, as suas empresas 
poderão adquirir vantagens por serem 
pioneiras nos mercados internacionais, 
tornando a UE líder mundial na produção 
sustentável e eficiente na utilização dos 
recursos; salienta que a tomada de 
medidas tardias ou insuficientes para 
alcançar emissões líquidas nulas de GEE 
o mais tardar até 2050 resultará em custos 
injustificáveis do ponto de vista ecológico, 
económico e social e prejudicará 
efetivamente a futura competitividade do 
setor industrial da UE;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/37

Alteração 37
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 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 18-A. Reconhece o papel que o relatório 
especial do PIAC sobre o aquecimento 
global de 1,5 °C atribui à captura e ao 
armazenamento de dióxido de carbono na 
maior parte dos cenários de 1,5 °C; 
considera necessário aumentar a 
utilização de processos de captura e 
armazenamento de CO2 e de captura e 
utilização de CO2, seguros do ponto de 
vista ambiental, que garantam uma 
redução líquida das emissões através da 
prevenção das emissões ou do 
armazenamento permanente de CO2; 
observa com preocupação que, 
atualmente, muitas tecnologias de captura 
e utilização de CO2 não asseguram 
reduções permanentes das emissões; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
desenvolver critérios técnicos que só 
garantam apoio às tecnologias que 
produzirem resultados verificáveis;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/38

Alteração 38
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
Novo título (após o n.º 23)

Proposta de resolução Alteração

 Contributos de outros setores

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/39

Alteração 39
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 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-A. Entende que o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027 deve, antes da sua 
adoção, ser avaliado à luz do objetivo de 
alcançar uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050 e que deve ser 
instituído um teste normalizado para 
assegurar que as despesas a título do 
orçamento da UE sejam resistentes às 
alterações climáticas;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/40

Alteração 40
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 23-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-B. Assinala que a estratégia confirma 
que as emissões de GEE do setor dos 
transportes continuam a aumentar e que 
as atuais políticas não serão suficientes 
para descarbonizar esse setor até 2050; 
sublinha a importância de assegurar uma 
transição modal do transporte aéreo para 
o transporte ferroviário, bem como para 
os transportes públicos e a mobilidade 
partilhada; observa que os transportes 
rodoviários contribuem para cerca de um 
quinto do total das emissões de dióxido de 
carbono da UE; insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros e a Comissão a 
tomarem medidas decisivas para permitir 
o acesso dos consumidores a veículos com 
nível nulo ou baixo de emissões em todos 
os Estados-Membros, evitando 
simultaneamente um aumento da 
utilização de veículos antigos altamente 
poluentes nos Estados-Membros com 
baixos rendimentos; sublinha, além disso, 
o papel das tecnologias inteligentes, como 
as infraestruturas de carregamento 
inteligentes, na criação de sinergias entre 
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a eletrificação dos transportes e a 
utilização de fontes de energia renováveis;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/41

Alteração 41
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 23-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-C. Sublinha que, para alcançar uma 
economia da UE com impacto neutro no 
clima, todos os setores têm de dar o seu 
contributo, incluindo a aviação e a 
navegação internacionais; observa que a 
análise da Comissão demonstra que as 
atuais metas e medidas mundiais 
previstas, respetivamente, pela 
Organização Marítima Internacional e 
pela Organização da Aviação Civil 
Internacional, mesmo que sejam 
plenamente aplicadas, ficam aquém das 
reduções necessárias em termos de 
emissões e que são necessárias 
significativas ações adicionais coerentes 
com o objetivo de se chegar a um cenário 
de emissões líquidas nulas em toda a 
economia; sublinha a necessidade de 
investimentos em tecnologias e 
combustíveis hipocarbónicos e sem 
emissões nestes setores; insta a Comissão 
a pôr em prática o princípio do 
poluidor-pagador nestes setores, 
sobretudo no que diz respeito à tributação 
do querosene e dos preços dos bilhetes de 
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avião; recorda que se prevê que as 
emissões de GEE provenientes da 
navegação internacional possam 
aumentar o equivalente a 250 % até 2050; 
congratula-se com o facto de o setor da 
navegação internacional se ter fixado um 
objetivo absoluto de redução das emissões 
de GEE; observa com preocupação a falta 
de progressos no que diz respeito à 
tradução deste objetivo em medidas a 
curto e a médio prazo e em outras ações 
concretas;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/42

Alteração 42
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 23-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-D. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que, logo que possível, examine as 
opções políticas para rapidamente fazer 
face às emissões de metano no âmbito de 
um plano estratégico da União para o 
metano e apresente propostas legislativas 
ao Parlamento e ao Conselho para esse 
efeito; sublinha que a agricultura será 
uma das principais fontes remanescentes 
de emissões de GEE da UE em 2050, 
sobretudo devido às emissões de metano e 
de óxido nitroso;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/43

Alteração 43
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 23-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-E. Sublinha o potencial do setor 
agrícola para abordar os desafios das 
alterações climáticas, por exemplo, 
através de inovações ecológicas e 
tecnológicas e da captura do carbono no 
solo; apela a uma política agrícola 
comum que contribua para a redução das 
emissões de GEE, em conformidade com 
a transição para uma economia com 
impacto neutro no clima; insta a 
Comissão a garantir que as políticas 
agrícolas, em especial os fundos da UE e 
nacionais, estejam em consonância com 
os objetivos e as metas do Acordo de 
Paris;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/44

Alteração 44
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
Novo título (após o n.º 23-E)

Proposta de resolução Alteração

 Maximizar o potencial das florestas em 
matéria de clima no contexto de uma 
bioeconomia sustentável

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/45

Alteração 45
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 23-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-F. Apoia uma gestão florestal ativa e 
sustentável a nível nacional, juntamente 
com meios concretos para incentivar uma 
bioeconomia da UE eficiente e 
sustentável, tendo em conta o 
considerável potencial das florestas de 
contribuição para o reforço dos esforços 
da Europa em matéria de clima (através 
da captura, armazenamento e 
substituição) e a consecução do objetivo 
de emissões nulas o mais tardar até 2050; 
reconhece a necessidade de adaptação às 
alterações climáticas e a necessidade de 
travar a perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos na 
UE até 2020, bem como a necessidade de 
desenvolver políticas baseadas em dados 
concretos que ajudem a executar e a 
financiar medidas de conservação da 
biodiversidade da UE;

Or. en


