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12.3.2019 B8-0184/46

Alteração 46
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-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-G. Reconhece o potencial positivo, 
mas em última análise limitado, de 
florestação na Europa; considera, por 
conseguinte, que as iniciativas de 
florestação devem ser complementadas 
por iniciativas e incentivos concretos 
destinados a aumentar o potencial de 
captação, garantindo, ao mesmo tempo, a 
saúde das zonas florestais existentes, para 
benefício do clima, da bioeconomia 
sustentável e da biodiversidade; apoia, por 
conseguinte, a florestação de terras 
agrícolas abandonadas e marginalmente 
produtivas, a agrossilvicultura e a 
minimização da conversão de zonas 
florestais para outras utilizações do solo;
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12.3.2019 B8-0184/47

Alteração 47
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 n.° 23-G (novo))

Proposta de resolução Alteração

 O papel dos consumidores e a economia 
circular

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/48

Alteração 48
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-H (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-H. Destaca o impacto significativo da 
mudança de comportamentos na redução 
das emissões de gases com efeito de 
estufa, nomeadamente em todo o sistema 
alimentar, no setor dos transportes e, em 
particular, no setor da aviação; insta a 
Comissão a estudar alternativas políticas 
o mais rapidamente possível, 
nomeadamente em matéria de fiscalidade 
ambiental, para encorajar a mudança de 
comportamento; sublinha a importância 
das iniciativas da base para o topo, tais 
como o Pacto de Autarcas, na promoção 
da mudança de comportamento;
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12.3.2019 B8-0184/49

Alteração 49
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-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-I. Sublinha que uma parte 
significativa do consumo energético e, por 
conseguinte, das emissões de gases com 
efeito de estufa, está diretamente 
associada à aquisição, ao tratamento, ao 
transporte, à conversão, à utilização e à 
eliminação de recursos; salienta que é 
possível realizar poupanças muito 
significativas em cada fase da cadeia de 
gestão dos recursos; realça, por 
conseguinte, que aumentar a 
produtividade dos recursos através de 
uma maior eficiência e reduzir o 
desperdício de recursos através de 
medidas como a reutilização, a reciclagem 
e o refabrico podem reduzir 
significativamente o consumo de recursos 
e as emissões de gases com efeito de 
estufa, melhorando simultaneamente a 
competitividade e criando oportunidades 
de negócio e postos de trabalho; destaca a 
eficiência em termos de custos das 
medidas da economia circular; sublinha 
que a melhoria da eficiência dos recursos 
e das abordagens da economia circular, 
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bem como a conceção circular dos 
produtos, contribuirão para a mudança 
dos padrões de produção e de consumo e 
para a redução da quantidade de 
resíduos;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/50

Alteração 50
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
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

Proposta de resolução B8-0184/2019
ITRE
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.° 23-I (novo))

Proposta de resolução Alteração

 A UE e a ação mundial contra as 
alterações climáticas

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/51

Alteração 51
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
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

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-J (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-J. Sublinha a importância de mais 
iniciativas e de um diálogo permanente 
nas instâncias internacionais pertinentes, 
bem como de uma diplomacia climática 
efetiva, com o objetivo de estimular 
decisões políticas similares que aumentem 
as ambições climáticas noutras regiões e 
países terceiros; insta a UE a aumentar o 
seu próprio financiamento em matéria de 
clima e a trabalhar ativamente para 
incentivar os Estados-Membros a 
aumentarem a sua ajuda climática (ajuda 
ao desenvolvimento em vez de 
empréstimos) a países terceiros, que 
deverá ser complementar à ajuda ao 
desenvolvimento ultramarino e que não 
deverá ser duplamente contabilizada 
como ajuda ao desenvolvimento e ajuda 
climática;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/52

Alteração 52
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-K (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-K. Destaca que a Cimeira das Nações 
Unidas sobre o Clima, que terá lugar em 
setembro de 2019, será o momento 
adequado para os dirigentes políticos 
anunciarem uma maior ambição do CDN; 
considera que a UE deve adotar com 
muita antecedência uma posição sobre a 
atualização do seu CDN, de modo a 
chegar à Cimeira bem preparada e com a 
estreita cooperação com uma coligação 
internacional das Partes para apoiar uma 
ambição reforçada em matéria de clima;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/53

Alteração 53
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-L (novo)

Proposta de resolução Alteração

 23-L. Salienta a necessidade de integrar 
a ambição climática nas políticas da UE, 
incluindo a política comercial; exorta a 
Comissão a garantir que todos os acordos 
comerciais assinados pela UE sejam 
plenamente compatíveis com o Acordo de 
Paris, o que, para além de reforçar a ação 
climática a nível mundial, também 
garantirá condições de concorrência 
equitativas para os setores afetados;

Or. en


