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 Linhas de orientação política

Alteração 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1

Proposta de resolução
N.º -1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1. Recorda a sua resolução supracitada 
de 21 de Maio de 2008 e, em particular, o 
facto de que todos os esforços tendentes à 
diminuição das emissões deveriam visar o 
objectivo de limitar o aumento da 
temperatura global em 2°C, porquanto 
um tal nível de aquecimento teria já um 
grave impacto na nossa sociedade e nos 
nossos estilos de vida individuais e 
poderia igualmente acarretar alterações 
significativas nos ecossistemas e nos
recursos hídricos; exprime a sua 
profunda preocupação pelo facto de, 
como referido em relatórios científicos 
recentes, as alterações climáticas serem
mais rápidas e mais graves em termos de 
efeitos adversos do que o previsto
inicialmente; consequentemente, convida 
a Comissão a analisar e acompanhar de 
perto as descobertas científicas mais 
recentes com vista a avaliar, em especial, 
se a meta comunitária de 2°C ainda 
permitiria atingir o objectivo de evitar 
alterações climáticas perigosas;

Or. en
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Alteração 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui a alteração 10

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a sociedade 
humana está confrontada com um duplo 
desafio no que respeita às ameaças à 
manutenção da vida na terra, 
nomeadamente as alterações climáticas e 
a sobreutilização e destruição de 
inúmeros ecossistemas importantes; 
considerando que existem muitas 
interligações entre o sistema climático e 
os ecossistemas – em particular a 
capacidade de fixação do dióxido de 
carbono pelos oceanos e ecossistemas 
terrestres – e que o problema das 
alterações climáticas só pode ser 
abordado eficazmente no âmbito de
ecossistemas saudáveis,

Or. en

Alteração 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 11, 12, 13, 14, 15, 16

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda, em particular, a necessidade de 
se fixarem metas para a luta contra as 
alterações climáticas e sublinha a fixação 
clara de uma meta, a médio prazo, visando 
a redução de emissões de gases com efeito 
de estufa de 20% para 30%, até 2020, bem 
como a fixação de uma meta de redução, a 
longo prazo, de 50% para 80%, até 2050, 

2. Recorda, em particular, a necessidade de 
se fixarem metas para a luta contra as 
alterações climáticas e sublinha a 
importância, de acordo com as 
recomendações contidas no 4.º relatório 
de avaliação do Painel 
Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas (IPCC) e no roteiro de Bali, da 
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de modo a limitar, com uma probabilidade 
de 50%, o aumento médio da temperatura 
global em 2°C, em relação ao nível pré-
industrial,

fixação, para a UE e os outros países 
industrializados no seu conjunto, de uma 
meta, a médio prazo, visando a redução de 
emissões de gases com efeito de estufa de
20% para 25-40%, até 2020, bem como da
fixação de uma meta de redução, a longo 
prazo, de pelo menos 80%, até 2050, 
comparativamente com 1990, mantendo a 
ênfase em limitar o aumento médio da 
temperatura global em 2°C, em relação ao 
nível pré-industrial e assim alcançar uma 
probabilidade de 50% de realizar esse 
objectivo;

Or. en

Alteração 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 328 (última frase), 351 e 352 (parcialmente), n.ºs 70, 71, 72 
(RCLE) originais e alteração 160 (emissões de CO2 dos automóveis)

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recorda a sua posição de [data de 
aprovação em sessão plenária] no âmbito 
dos processos legislativos sobre o “pacote 
de medidas em matéria de alterações 
climáticas e energia”;

Or. en

Alteração 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 328 (última frase), 351 e 352 (parcialmente), n.ºs 70, 71, 72 
(RCLE) originais e alteração 160 (emissões de CO2 dos automóveis)

Proposta de resolução
Considerando B-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que está a examinar, 
juntamente com o Conselho, propostas 
legislativas que visam dar cumprimento 
aos compromissos da UE em matéria de 
clima,

Or. en

Alteração 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui a alteração 31

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que o Tratado de 
Lisboa estabelece explicitamente os 
objectivos e as competências da União no 
domínio das alterações climáticas e, caso 
seja ratificado, reforçará o papel da 
União Europeia em prol da promoção do 
desenvolvimento sustentável e da luta 
contra as alterações climáticas,

Or. en

Alteração 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 7 (parcialmente), 8 (parcialmente), 30

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Entende que o desenvolvimento, a 
utilização e a exportação de modernas 
tecnologias do ambiente consubstanciam 

5. Entende que o desenvolvimento, a 
utilização e a exportação de modernas 
tecnologias do ambiente consubstanciam 
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um contributo para a consecução da 
Estratégia de Lisboa e dos objectivos UE-
Quioto, bem como de outras disposições 
em relação à protecção do clima, 
contribuindo, desta forma, para a 
concretização dos objectivos de protecção 
do ambiente e de crescimento económico;

um contributo para a consecução da 
Estratégia de Lisboa e dos objectivos UE-
Quioto, bem como de outras disposições 
em relação à protecção do clima, 
contribuindo, desta forma, para a 
concretização dos objectivos de protecção 
do ambiente e de crescimento económico; 
salienta, neste contexto, que a resposta às 
alterações climáticas implicará alterações 
na sociedade que contribuirão para criar 
novos empregos e indústrias, combater a
dependência em relação às importações 
de combustíveis fósseis e propiciar 
benefícios sociais para os cidadãos; está 
convicto, além disso, de que só é possível 
combater com êxito as alterações 
climáticas se os cidadãos participarem
plenamente no processo e forem
protegidos durante o período de transição 
para uma economia neutra em termos de 
carbono;

Or. en

Alteração 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 342

Proposta de resolução
Considerando O

Proposta de resolução Alteração

O. Considerando que os meios financeiros 
disponíveis para a tomada medidas de 
adaptação nos países em desenvolvimento 
são totalmente insuficientes, devendo ser 
amplamente alargados,

O. Considerando que os esforços de 
mitigação e adaptação revestem uma 
extrema importância; considerando que 
os países industrializados têm uma 
responsabilidade histórica pelas 
alterações climáticas; considerando que 
os países em desenvolvimento pouco têm 
contribuído para as alterações climáticas, 
mas são os mais afectados por elas;
considerando que os meios financeiros 
disponíveis para combater as alterações 
climáticas nos países em desenvolvimento 
são insuficientes, devendo ser amplamente 
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alargados,

Or. en

 Dimensão internacional: pós-2012, política externa em matéria de clima e comércio 
internacional

Alteração 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 36, 38

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha que o novo acordo de 
protecção do clima, sob a égide das Nações 
Unidas, deveria construir-se baseado no 
princípio da "responsabilidade comum, 
mas diferenciada", devendo o mundo 
industrializado prestar um contributo 
incontestável para a redução das emissões 
de gases, enquanto os países em vias de 
desenvolvimento também se comprometem 
a cumprir com as medidas de protecção do 
clima no âmbito das suas possibilidades;

10. Sublinha que o novo acordo de 
protecção do clima, sob a égide das Nações 
Unidas, deveria construir-se baseado no 
princípio da "responsabilidade comum, 
mas diferenciada", devendo o mundo 
industrializado assumir um papel de 
liderança na redução das suas emissões
nacionais, enquanto os países em vias de 
desenvolvimento também se 
comprometem, em conformidade com o 
Plano de Acção de Bali, acções de 
mitigação adequadas a nível nacional no 
contexto do desenvolvimento sustentável, 
apoiadas e propiciadas, de uma forma 
mensurável, notificável e verificável por
tecnologia, financiamento e 
desenvolvimento de competências 
proveniente dos países industrializados;

Or. en

Alteração 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 41, 42, 43, 44, 45

Proposta de resolução
N.º 12
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Proposta de resolução Alteração

12. Convida a Comissão e os Estados-
Membros a integrarem as exigências de 
redução de emissões e as medidas de 
adaptação às consequências das alterações 
climáticas em programas de apoio ao 
desenvolvimento, nomeadamente, a 
alertarem para estas necessidades, em 
processos de decisão das agências 
internacionais de apoio ao 
desenvolvimento e, neste caso, a incluir 
também, mediante parcerias, o sector 
privado e as instâncias públicas nos 
respectivos países ou regiões;

12. Convida a Comissão e os Estados-
Membros a integrarem as exigências de 
redução de emissões e as medidas de 
adaptação às consequências das alterações 
climáticas em programas de apoio ao 
desenvolvimento, nomeadamente, a 
alertarem para estas necessidades, em 
processos de decisão das agências 
internacionais de apoio ao 
desenvolvimento e, neste caso, a incluir 
também, mediante parcerias, o sector 
privado, as instâncias públicas e as 
organizações não governamentais nos 
respectivos países ou regiões; sublinha a 
necessidade de mobilizar recursos 
adicionais para ajudar os países em 
desenvolvimento a enfrentar o desafio das 
alterações climáticas e que as novas 
iniciativas neste contexto devem ser 
formalmente ligadas ao processo da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas e à 
realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio; acolhe 
favoravelmente a criação, por parte da 
EU, de uma Aliança Global contra as 
Alterações Climáticas para apoiar  a 
adaptação às alterações climáticas nos 
países em desenvolvimento pobres e mais 
vulneráveis às alterações climáticas e 
recorda, a este respeito, a sua resolução 
de 21 de Outubro de 20081;

Or. en

 Energia

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2008)0491.
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Alteração 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui a alteração 57

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Sublinha que a Europa necessita de 
uma política estratégica de energia e de 
uma política externa de energia, 
orientadas para o futuro, para que possa 
ser garantido um elevado nível de 
segurança no abastecimento de energia, 
sob os pressupostos da sustentabilidade, da 
eficácia de recursos e da neutralidade 
climática e que, neste caso, para além da 
questão da disponibilidade de energia, 
também terá que ser dada resposta a 
questões relacionadas com o transporte e 
com a acumulação de energia, na 
concepção colectiva de infra-estrutura de 
energia;

18. Sublinha que a Europa necessita de 
uma política energética comum, tanto a 
nível da EU como das suas relações 
externas, orientada para o futuro, para que 
possa ser garantido um elevado nível de 
segurança no abastecimento de energia, 
sob os pressupostos da sustentabilidade, da 
eficácia de recursos e da neutralidade 
climática;

Or. en

Alteração 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 61, 62, 71, 72, 73

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Convida a União Europeia e os seus 
Estados-Membros a assegurar:
– o desenvolvimento de uma infra-
estrutura europeia de transporte de 
energia (incluindo a chamada super-rede) 
e o respectivo financiamento, a fim de 
assegurar a diversidade das fontes de 
energia da UE;
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– a investigação e o desenvolvimento 
contínuos de projectos-piloto relacionados 
com as tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC), a produção 
descentralizada e outras evoluções
tecnológicas;

Or. en

Alteração 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 78, 79, 80, 81

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Apela à política e à economia no 
sentido de investirem nas infra-estruturas 
de redes e de condutas destinadas à 
obtenção de energia solar térmica para a 
produção de hidrogénio e propondo aos 
países terceiros, no âmbito das parcerias 
para a energia, programas de expansão 
destinados às instituições que deles 
necessitem, infra-estruturas, bem como 
programas de formação para o pessoal 
qualificado a operar no local, e acessos a 
redes para as necessidades próprias;

23. Convida a União Europeia e os seus 
Estados-Membros e a economia:

- a investirem nas infra-estruturas de redes 
e de condutas destinadas à produção, 
transporte e armazenamento de energia 
solar e hidrogénio;
- a propor aos países terceiros, no âmbito 
das parcerias para a energia, programas de 
expansão destinados às instituições que 
deles necessitem, infra-estruturas, bem 
como programas de formação para o 
pessoal qualificado a operar no local, e 
acessos a redes para as necessidades 
próprias;

Or. en
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Alteração 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 86, 87, 88, 89

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha o elevado potencial de 
utilização de biomassa, visando a produção 
de energia, de modo a reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa, e reivindica 
uma estratégia europeia para a utilização 
da biomassa para aquecimento e 
refrigeração;

25. Sublinha o elevado potencial de 
utilização sustentável de biomassa, visando 
a produção de energia, de modo a reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa,
e reivindica uma estratégia europeia para a 
utilização sustentável da biomassa para 
produção de gás e electricidade, 
aquecimento e refrigeração;

Or. en

 Biocombustíveis

Alteração 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 107, 108, 109 

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Verifica que a produção de 
biocombustíveis é responsável, em parte, 
pela subida dos preços dos produtos 
alimentares, muito embora uma renúncia 
aos biocombustíveis não possa vir a 
solucionar o problema da fome no 
mundo, nem responda à questão sobre 
uma mobilidade compatível com o clima;

29. Verifica que certos tipos de produção
de biocombustíveis podem ter impacto nos
preços dos produtos alimentares, e ser 
responsáveis pela perda de biodiversidade 
e a desflorestação, e observa que os
biocombustíveis devem ser produzidos de 
um modo responsável e mediante um 
processo cuja sustentabilidade seja 
verificável;

Or. en
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Alteração 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 111, 112, 113 (parcialmente)

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Propõe à Comissão que reveja a 
estratégia de uma quota fixa para os 
biocombustíveis e que, em vez dela,
desenvolva cenários flexíveis que tenham 
igualmente em consideração a necessidade 
crescente de superfícies de cultivo, no 
contexto global, destinadas aos produtos 
alimentares e forragens na agricultura, 
tal como a questão sobre as importações 
de biocombustíveis necessárias para a 
UE, de modo a corresponder, no futuro, 
às exigências de mobilidade individual e 
ao transporte de mercadorias;

30. Propõe à Comissão que reveja a 
estratégia de uma quota para os 
biocombustíveis e que desenvolva políticas
flexíveis que tenham igualmente em 
consideração a natureza complexa da 
produção de biocombustíveis, incluindo as 
emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida e a avaliação de 
todos os efeitos indirectos;

Or. en

Alteração 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 86, 114, 115

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Considera indispensável a inclusão dos 
países em via de desenvolvimento numa 
estratégia a longo prazo, visando o 
desenvolvimento e a produção de 
biocombustíveis, de modo a aferir da 
capacidade de planeamento económico e 
da rentabilidade, a responder à questão 
sobre a sustentabilidade ecológica e ainda a 
viabilizar o desenvolvimento social e o 
melhoramento sustentável dos 

31. Considera indispensável a inclusão dos 
países em via de desenvolvimento numa 
estratégia a longo prazo, visando o 
desenvolvimento e a produção de 
biocombustíveis, de modo a aferir da 
capacidade de planeamento económico e 
da rentabilidade, a garantir a 
disponibilidade e produção de alimentos,
a responder à questão sobre a 
sustentabilidade ecológica e ainda a 
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rendimentos; viabilizar o desenvolvimento social e o 
melhoramento sustentável dos 
rendimentos, bem como garantir que os 
países em desenvolvimento recebam a 
formação necessária para poderem 
preencher os critérios de sustentabilidade 
da UE;

Or. en

 Eficiência energética

Alteração 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 119, 120, 121, 122, 123

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Insta a Comissão a rever a não 
obrigatoriedade do objectivo fixado em
20% para a eficiência energética e a
propor, eventualmente, ao Conselho a 
obrigatoriedade deste objectivo;

33. Insta a Comissão a propor um  
objectivo vinculativo de 20% para a 
eficiência energética até 2020 e a
acompanhar essa proposta de metas de 
redução intermédias e concretas;

Or. en

Alteração 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 134 e 138 (parcialmente)

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Exorta as autarquias locais 
responsáveis e as associações profissionais, 
nos Estados-Membros, a fixarem o critério
de eficiência energética em construções 
novas, de modo a que este funcione como 

39. Exorta as autarquias locais 
responsáveis e as associações profissionais, 
nos Estados-Membros, a fixarem critérios, 
directrizes e leis e decisões administrativas 
nacionais de eficiência energética em 
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leitmotiv a ser seguido pelos arquitectos e 
engenheiros civis;  as normas legais de 
construção relativas ao grau de eficiência 
energética poderiam constituir-se como 
um primeiro passo para alcançar este 
objectivo;

construções novas, de modo a que estes 
funcionem como leitmotiv a ser seguido 
pelos arquitectos e engenheiros civis, 
prevendo normas legais de construção 
relativas ao grau de eficiência energética 
dos edifícios novos e dos trabalhos de 
renovação importantes;

Or. en

Alteração 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 138, 143, 336, 376, 463, 452

Proposta de resolução
N.º 39-A

Proposta de resolução Alteração

39-A. Sublinha a necessidade de critérios 
mínimos de eficiência energética como 
parte integrante de uma política exaustiva 
de adjudicação de contratos públicos para 
os edifícios e serviços públicos a nível 
nacional, regional e local, a fim de 
promover a inovação em novas 
tecnologias e assegurar o seu acesso ao 
mercado;

Or. en

 Mobilidade e logística

Alteração 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 163, 164, 165

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Saúda o aproveitamento e construção 51. Saúda o aproveitamento e construção,
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de redes transeuropeias e requer a 
conclusão, o mais rapidamente possível 
dos projectos prioritários que constituem 
matéria da mais alta prioridade para a 
logística da rede de transportes de 
mercadorias e para uma política europeia 
de transportes sustentável;

na UE e nos países vizinhos, de redes 
transeuropeias de transportes (RTE-T) e 
requer a conclusão, o mais rapidamente 
possível dos projectos prioritários, em 
particular dos que são mais respeitadores 
do ambiente, que constituem matéria da 
mais alta prioridade para a logística da rede 
de transportes de mercadorias e para uma 
política europeia de transportes 
sustentável;

Or. en

 Exploração Agrícola e Pecuária

Alteração 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Alteração de compromisso que substitui as alterações 247, 248, 249

Proposta de resolução
N.º 84 – A (novo)

Proposta de resolução Alteração

84-A. Reconhece que a cultura de cereais 
e de soja para alimentar o gado é 
responsável por substanciais emissões de 
gases com efeito de estufa; recorda o 
relatório  da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura, publicado em Novembro de 
2006, intitulado "Livestock's Long 
Shadow" (impacto da pecuária sobre o 
ambiente) que afirma que a indústria 
pecuária é responsável por 18% das 
emissões mundiais totais de gases com 
efeito de estufa; considera que deveria ser 
encorajada uma passagem da produção 
pecuária intensiva para sistemas 
extensivos sustentáveis, enquanto que o 
consumo total de carne também deve ser 
reduzido, em particular nos países 
industrializados;

Or. en
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Alteração 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 251, 252, 253

Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Requer uma revisão e, eventualmente, 
um melhoramento das rações de gado, no 
âmbito da produção de leite e de carne, de 
modo a alcançar uma redução da 
metanogénese nos intestinos dos 
ruminantes, sem restringir a 
produtividade;

85. Requer uma revisão e, eventualmente, 
um melhoramento das rações de gado, no 
âmbito da produção de leite e de carne, 
com vista a alcançar uma redução da
metanogénese nos intestinos dos 
ruminantes; requer que quaisquer medidas 
de alimentação e criação no sector 
pecuário sejam sujeitas a uma avaliação 
de impacto sobre a saúde e o bem-estar 
animal e que essas medidas não sejam 
introduzidas se tiverem quaisquer efeitos 
adversos sobre os animais em questão;

Or. en

 Protecção dos solos

Alteração 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Alteração de compromisso que substitui as alterações 271, 273

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Insta os Estados-Membros a 
adoptarem, por meio de métodos de 
tratamento adequados dos solos, uma 
política da protecção dos solos que tenha 
em consideração a importância das 
substâncias orgânicas aí existentes para a 
sua fertilidade, a sua capacidade de 
retenção de água e a sua capacidade de 
funcionar como sumidouro de carbono;

95. Insta os Estados-Membros a 
adoptarem, por meio de métodos de 
tratamento adequados dos solos, uma 
política da protecção dos solos que tenha 
em consideração a importância das 
substâncias orgânicas aí existentes para a 
sua fertilidade, a sua capacidade de 
retenção de água e a sua capacidade de 
funcionar como sumidouro de carbono, e a 
examinarem as possibilidades oferecidas 
pela utilização do biocarvão;
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Or. en

 Saúde

Alteração 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 315, 317

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Destaca como eventuais medidas a 
tomar o reforço da capacidade de 
intervenção em caso de catástrofes, da 
saúde pública e da prevenção em situações 
de emergência, do apoio de medidas 
preventivas no âmbito da saúde em todos 
os sectores, bem como de medidas de 
consciencialização, como por exemplo a 
informação sobre novos riscos sanitários, 
advertências de alerta e advertências 
concretas concernentes à profilaxia em 
caso de exposição;

116. Destaca como eventuais medidas a 
tomar a recolha e avaliação dos dados 
pertinentes relativos aos efeitos das 
alterações climáticas na saúde humana, o 
reforço da capacidade de intervenção em 
caso de catástrofes, da saúde pública e da 
prevenção em situações de emergência, do 
apoio de medidas preventivas no âmbito da 
saúde em todos os sectores, bem como de 
medidas de consciencialização, como por 
exemplo a informação sobre novos riscos 
sanitários, advertências de alerta e 
advertências concretas concernentes à 
profilaxia em caso de exposição, com 
especial referência às doenças
transmitidas por insectos e vagas de calor;

Or. en

Alteração 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 305, 306, 522, 523, 525, 526

Proposta de resolução
Considerando CA

Proposta de resolução Alteração

CA. Considerando que algumas 
consequências a nível da saúde, 
decorrentes das alterações climáticas 

CA. CA. Considerando que algumas 
consequências a nível da saúde decorrentes 
das alterações climáticas, como as 
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podem ser controladas, preparando-se e 
reforçando-se os sistemas de saúde e
tomando as correspondentes medidas de 
prevenção, 

referidas por exemplo pela OMS, podem 
ser controladas, preparando-se e 
reforçando-se os sistemas de saúde  
tomando as correspondentes medidas de 
prevenção, prestando especial atenção à
propagação de doenças tropicais e
organizando campanhas públicas de 
informação destinadas a grupos 
especialmente vulneráveis, tais como as 
mulheres grávidas, os recém-nascidos, as 
crianças e os idosos, 

Or. en

Alteração 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 331, 333, 351

Proposta de resolução
N.º 125

Proposta de resolução Alteração

125. Reivindica a constituição de um fundo 
europeu do clima ou de fundos equiparados 
nos Estados-Membros, cujas receitas 
deveriam provir de lucros obtidos pela 
transacção em hasta pública dos direitos 
de emissão, vendo-se aqui uma 
possibilidade de criar um fundo para o 
financiamento da futura política em 
matéria de clima, cujas medidas 
individuais e a necessidade de 
investimento, indispensável para o efeito, 
actualmente apenas são susceptíveis de 
planeamento, em moldes limitados;

125. Reivindica a constituição de um fundo 
europeu do clima ou de fundos equiparados 
nos Estados-Membros, vendo-se aqui uma 
possibilidade de criar um fundo para o 
financiamento da futura política em 
matéria de clima, cujas medidas 
individuais e a necessidade de investimento 
e solidariedade, indispensáveis para o 
efeito, actualmente apenas são susceptíveis 
de planeamento, em moldes limitados;

Or. en

 2050 - O futuro começa hoje
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Alteração 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Alteração de compromisso que substitui as alterações 370, 371

Proposta de resolução
N.º 146-A

Proposta de resolução Alteração

146-A. Apela à adopção de um programa
de acção para combater as alterações 
climáticas para o período 2009-2014 que 
deverá ser implementada da seguinte 
forma:
a) A nível da UE, a Comissão e os 
Estados-Membros devem:
– conduzir discussões a nível local e 
global sobre acções para combater as 
alterações climáticas,
– desenvolver, financiar e introduzir uma 
super-rede de âmbito europeu que seja 
acessível a todas as formas de 
fornecedores de electricidade,
– promover e financiar infra-estruturas de 
transporte sustentáveis e eficientes que 
permitam reduzir as emissões de carbono, 
e que deverão incluir a tecnologia do 
hidrogénio e investimento em comboios de 
alta velocidade,
– desenvolver novas estratégias de 
comunicação para educar e dar incentivos 
aos cidadãos, para que estes reduzam as 
emissões de maneira comportável, 
nomeadamente através do 
desenvolvimento de informação sobre o 
teor de carbono de produtos e serviços,
– desenvolver instrumentos legislativos 
para encorajar todos os sectores 
industriais a liderarem o combate às 
alterações climáticas, começando com um 
pedido de transparência relativamente às 
emissões de carbono,
– estabelecer ligações mais fortes entre a 
agenda política de Lisboa, a agenda social 
e as políticas em matéria de alterações 
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climáticas;
b) A nível local e regional, deve proceder-
se à promoção e ao intercâmbio das 
melhores práticas, em particular no que 
se refere:
– a medidas no domínio da eficiência 
energética para combater a pobreza 
energética, com o objectivo de alcançar 
metas de consumo zero de energia em 
edifícios privados, comerciais e públicos,
– à reciclagem e reutilização de resíduos,
por exemplo mediante o desenvolvimento 
de infra-estruturas para pontos de 
recolha,
– ao desenvolvimento de infra-estruturas 
para veículos de passageiros de baixas 
emissões que utilizam energias 
renováveis, bem como a criação de 
incentivos para o desenvolvimento de 
veículos de emissões nulas utilizados para 
transporte público,
– à promoção de uma mobilidade mais 
sustentável nas cidades e áreas rurais,
– à adopção e implementação de medidas
de adaptação às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Alteração de compromisso que substitui as alterações 389, 390 e o considerando A original

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a preservação da vida 
constitui uma missão que se transmite de 
uma geração para a seguinte,

A. Considerando que a preservação da 
natureza e da humanidade constitui uma 
missão que se transmite de uma geração 
para a seguinte,

Or. en


