
 

AM\1128114PT.docx  PE605.516v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

13.6.2017 A8-0208/50 

Alteração  50 

Julia Reid 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa pelos 

Estados-Membros entre 2021 e 2030 para uma União da Energia resiliente e para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Uma meta vinculativa de, pelo 

menos, 40 % de redução interna das 

emissões de gases com efeito de estufa em 

toda a economia até 2030 em comparação 

com os valores de 1990 foi aprovada nas 

conclusões do Conselho Europeu, de 23 e 

24 de outubro de 2014, sobre o quadro de 

ação relativo ao clima e à energia para 

2030, tendo essa meta sido confirmada de 

novo na sua reunião em março de 2016. O 

Conselho (Ambiente), na sua reunião de 6 

de março de 2015, aprovou formalmente 

este contributo da União e dos seus 

Estados-Membros como sendo o seu 

Contributo Previsto Determinado a nível 

Nacional. 

Suprimido 

Or. en 
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Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) As conclusões do Conselho 

Europeu de outubro de 2014 previram 

que esta meta seria atingida coletivamente 

pela União da forma mais eficaz em 

termos de custos, devendo até 2030 a 

redução nos setores abrangidos pelo 

RCLE e não abrangidos por este regime 

ser de 43 % e 30 %, respetivamente, em 

comparação com 2005, sendo os esforços 

repartidos com base no produto interno 

bruto (PIB) per capita relativo. Todos os 

setores da economia deverão contribuir 

para alcançar estas reduções das emissões 

e todos os Estados-Membros deverão 

participar neste esforço, assegurando o 

equilíbrio entre as considerações de 

equidade e de solidariedade, e as metas 

nacionais para o grupo de Estados-

Membros com um PIB per capita acima 

da média da União devem ser ajustadas 

em termos relativos de modo a refletir a 

relação custo-eficácia de uma forma 

equitativa e equilibrada. A consecução 

destas reduções de emissões de gases com 

efeito de estufa deverá aumentar a 

eficiência e a inovação na economia 

europeia e, em especial, deverá promover 

melhorias, nomeadamente nos edifícios, 

na agricultura, na gestão dos resíduos e 

nos transportes, na medida em que se 

Suprimido 
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enquadrem no âmbito de aplicação do 

presente regulamento. 
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Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa pelos 

Estados-Membros entre 2021 e 2030 para uma União da Energia resiliente e para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) Em 10 de junho de 2016, a 

Comissão apresentou uma proposta de 

ratificação do Acordo de Paris pela UE. A 

presente proposta legislativa é parte 

integrante da aplicação do compromisso 

assumido pela UE no Acordo de Paris. O 

compromisso assumido pela União no 

sentido de reduzir as emissões em toda a 

economia foi confirmado pela projetada 

contribuição, determinada a nível 

nacional, da União e dos Estados-

Membros, apresentada ao Secretariado da 

CQNUAC em 6 de março de 2015. 

Suprimido 

Or. en 
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Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa pelos 

Estados-Membros entre 2021 e 2030 para uma União da Energia resiliente e para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) O Acordo de Paris substitui a 

abordagem adotada no âmbito do Protocolo 

de Quioto, de 1997, que não pode 

prosseguir para além de 2020. 

(4) Cumpre salientar que as políticas 

da UE em matéria de clima e energia 

continuam a perpetuar a mesma via 

errada. Enquanto que o mundo inteiro, 

liderado pelos EUA, atua a favor do 

progresso e da prosperidade, a UE continua 

a ser o líder isolado no combate fútil às 

alterações climáticas. 
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compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) A transição para as energias 

limpas exige mudanças no 

comportamento dos investidores e 

incentivos em todo o espetro da ação 

política. É uma das principais prioridades 

da União criar uma União da Energia 

resiliente, capaz de fornecer energia 

segura, sustentável, competitiva e a preços 

acessíveis aos seus cidadãos. Alcançar 

este objetivo requer a continuação da 

ação climática ambiciosa através do 

presente regulamento e a realização de 

progressos em relação aos demais aspetos 

da União da Energia, estabelecidos na 

estratégia-quadro para uma União da 

Energia resiliente dotada de uma política 

em matéria de alterações climáticas 

virada para o futuro16. 

(5) Importa assinalar que o único 

efeito que o elevado ónus da regulação 

climática originará é uma crise 

considerável para as indústrias europeias, 

que serão obrigadas a optar pela 

produção marítima, levando consigo os 

postos de trabalho e as emissões. 

_________________  
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