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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece o quadro para alcançar a neutralidade climática e que altera o 
Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei Europeia do Clima)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.°, n.° 1 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0077/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 15 de julho de 
20201,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 2 de julho de 20202,

– Tendo em conta os artigos 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão do Desenvolvimento Regional 
e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A9-0162/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa

1 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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Citação 5-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

-    Tendo em conta a Agenda 2030 das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
nomeadamente o ODS 3, «Saúde e Bem-
Estar Mundial»,

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
Citação 5-B (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

-   Tendo em conta as consequências 
dramáticas da poluição atmosférica para 
a saúde humana que provoca, segundo a 
Agência Europeia do Ambiente, 400 000 
mortes prematuras por ano;

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) A ameaça existencial que as 
alterações climáticas representam exige 
um maior nível de ambição e o reforço da 
ação no domínio do clima, tanto por parte 
da União como dos Estados-Membros. A 
União está empenhada em intensificar os 
esforços para combater as alterações 
climáticas e para lograr a aplicação do 
Acordo de Paris de 2015 sobre alterações 
climáticas, na sequência da 
21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»)1a, tendo por base a equidade e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
assumindo a sua justa quota-parte nos 
esforços mundiais para limitar o aumento 
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da temperatura mundial a 1,5 °C em 
relação aos níveis pré-industriais.
_________________
1a JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»19, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento que visa transformar a UE 
numa sociedade equitativa e próspera, 
dotada de uma economia moderna, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050 e em 
que o crescimento económico esteja 
dissociado da utilização dos recursos. O 
pacto pretende igualmente proteger, 
conservar e reforçar o capital natural da 
União e proteger a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos contra riscos e impactos 
relacionados com o ambiente. Ao mesmo 
tempo, esta transição deve ser justa e 
inclusiva, não deixando ninguém para trás.

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»19, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento sustentável que visa 
transformar a UE numa sociedade mais 
saudável, equitativa e próspera, dotada de 
uma economia moderna, sustentável, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva a nível internacional e com 
empregos de elevada qualidade, sem 
emissões líquidas de gases com efeito de 
estufa em 2050 e em que o crescimento 
económico esteja dissociado da utilização 
dos recursos. O pacto pretende igualmente 
proteger, conservar, restaurar e reforçar o 
capital natural, os ecossistemas marinhos e 
terrestres e a biodiversidade da União e 
proteger a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos contra riscos e impactos 
relacionados com o ambiente. Essa 
transição deve basear-se nos dados 
científicos independentes mais recentes. 
Ao mesmo tempo, essa transição deve ser 
socialmente justa e inclusiva e basear-se 
na solidariedade e no esforço de 
colaboração à escala da União, 
assegurando que ninguém fica para trás e 
procurando simultaneamente criar 
crescimento económico, empregos de 
elevada qualidade e um ambiente 
previsível para o investimento, e deve 
respeitar o princípio de «não prejudicar».

_________________ _________________
19 Comunicação da Comissão — Pacto 19 Comunicação da Comissão — Pacto 
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Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final 
de 11 de dezembro de 2019.

Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final 
de 11 de dezembro de 2019.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O relatório especial do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) acerca dos impactos do 
aquecimento global de 1,5 °C acima dos 
níveis pré-industriais e das correspondentes 
vias gerais de emissão de gases com efeito 
de estufa20 oferece uma base científica 
sólida para combater as alterações 
climáticas e demonstra a necessidade de 
intensificar a ação climática. O relatório 
confirma que é necessário reduzir, com 
urgência, as emissões de gases com efeito 
de estufa e que as alterações climáticas têm 
de ser limitadas a 1,5 °C, nomeadamente 
para reduzir a probabilidade de ocorrência 
de fenómenos meteorológicos extremos. O 
relatório de avaliação mundial de 2019 da 
Plataforma Intergovernamental Científica e 
Política sobre a Biodiversidade e os 
Serviços Ecossistémicos (IPBES)21 revelou 
uma diminuição da biodiversidade a nível 
mundial, constituindo as alterações 
climáticas o terceiro principal fator de 
perda de biodiversidade22.

(2) O relatório especial do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) acerca dos impactos do 
aquecimento global de 1,5 °C acima dos 
níveis pré-industriais e das correspondentes 
vias gerais de emissão de gases com efeito 
de estufa20 oferece uma base científica 
sólida para combater as alterações 
climáticas e demonstra a necessidade de 
intensificar rapidamente a ação climática e 
lograr a transição para uma economia 
neutra do ponto de vista do clima. O 
relatório confirma que é necessário reduzir, 
com urgência, as emissões de gases com 
efeito de estufa e que as alterações 
climáticas têm de ser limitadas a 1,5 °C, 
nomeadamente para reduzir a 
probabilidade de ocorrência de fenómenos 
meteorológicos extremos e de se atingirem 
pontos de rutura. O relatório de avaliação 
mundial de 2019 da Plataforma 
Intergovernamental Científica e Política 
sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES)21 revelou uma 
diminuição da biodiversidade a nível 
mundial, constituindo as alterações 
climáticas o terceiro principal fator de 
perda de biodiversidade22. Revelou 
igualmente que as soluções baseadas na 
natureza são suscetíveis de contribuir em 
37 % para a atenuação das alterações 
climáticas até 2030. As alterações 
climáticas têm um forte impacto nos 
ecossistemas marinhos e terrestres, que 
funcionam como sumidouros essenciais 
para as emissões antropogénicas de 
carbono, com uma absorção bruta de 
cerca de 60 % das emissões 
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antropogénicas mundiais por ano.
_________________ _________________
20 PIAC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, T. Waterfield (eds.)].

20 PIAC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 European Environment Agency’s The 
European environment – state and outlook 
2020 (Luxembourg: Publication Office of 
the EU, 2019).

22 Relatório da Agência Europeia do 
Ambiente The European environment – 
state and outlook 2020 (Luxemburgo: 
Serviço das Publicações da UE, 2019).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, é 
um contributo essencial para a 
transformação económica e social, o 
emprego, o crescimento e o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, bem como 
para avançar, de forma equitativa e eficaz 
em termos de custos, para o cumprimento 
da meta de temperatura do Acordo de Paris 
de 2015 sobre alterações climáticas, na 
sequência da 21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»).

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, é 
um contributo essencial para a 
transformação económica e social justa, o 
emprego de elevada qualidade, o 
bem-estar social, o crescimento 
sustentável e o cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, bem como para alcançar, 
de forma rápida, equitativa, eficiente, 
eficaz em termos de custos e socialmente 
justa sem deixar ninguém para trás, para 
o cumprimento da meta de temperatura do 
Acordo de Paris de 2015 sobre alterações 
climáticas, na sequência da 
21.ª conferência das partes na Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 
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Alterações Climáticas («Acordo de Paris»).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A ciência demonstrou a 
interligação entre saúde e crise ambiental 
e climática, nomeadamente em associação 
com as consequências das alterações 
climáticas e a perda de biodiversidade e de 
ecossistemas. As crises da saúde e 
sanitárias, como a COVID-19, podem 
multiplicar-se nas próximas décadas e 
exigem que a UE, na qualidade de 
interveniente de nível mundial, execute 
uma estratégia mundial destinada a 
prevenir a ocorrência de tais episódios, 
resolvendo os problemas de raiz e 
promovendo uma abordagem integrada 
baseada nos objetivos de desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Segundo a OMS, as alterações 
climáticas afetam os fatores sociais e 
ambientais determinantes para a saúde – 
ar puro, água potável, alimento suficiente 
e abrigo seguro – e que, entre 2030 
e 2050, se preveem mais 250 000 mortes 
por ano devido a subnutrição, malária, 
diarreia e stresse térmico, com 
temperaturas atmosféricas extremamente 
elevadas que contribuem diretamente 
para as mortes, especialmente entre 
idosos e pessoas vulneráveis. Devido às 
inundações, às vagas de calor, às secas e 
aos incêndios, as alterações climáticas 
têm um impacto considerável na saúde 



RR\1213849PT.docx 11/262 PE648.563v03-00

PT

humana,  nomeadamente a nível da 
subnutrição e das doenças 
cardiovasculares e respiratórias e das 
infeções transmitidas por vetores.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) O Acordo de Paris reconhece, no 
seu preâmbulo, o «direito à saúde» como 
um direito fundamental. De acordo com a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, todas as 
partes devem empregar os métodos 
apropriados, por exemplo a avaliação dos 
impactos, formulados e definidos a nível 
nacional, tendo em vista minimizar os 
efeitos adversos na economia, na saúde 
pública e na qualidade do ambiente dos 
projetos ou medidas por eles tomados 
para mitigar ou adaptar às alterações 
climáticas.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-D) O presente regulamento contribui 
para proteger os direitos inalienáveis dos 
cidadãos da União à vida e a um ambiente 
seguro, tal como reconhecidos na 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, e 
exige que as instituições da União 
pertinentes e os Estados-Membros tomem 
as medidas necessárias, a nível da União 
ou a nível nacional, respetivamente, para 
abordar os riscos reais e imediatos que a 
emergência climática mundial coloca 
tanto para a vida e o bem-estar das 
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pessoas, como para o mundo natural de 
que dependem. O presente regulamento 
deve centrar-se nas pessoas e visar a 
proteção da saúde e do bem-estar dos 
cidadãos contra os riscos e impactos 
relacionados com o ambiente.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Acordo de Paris estabelece como 
objetivo, de longo prazo, manter o 
aumento da temperatura média mundial 
bem abaixo dos 2 °C, em relação aos 
níveis pré-industriais, e desenvolver 
esforços para limitar o aumento da 
temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-
industriais23, salientando a importância da 
adaptação aos efeitos adversos das 
alterações climáticas24 e de tornar os fluxos 
financeiros coerentes com um percurso 
conducente a baixas emissões de gases 
com efeito de estufa e a um 
desenvolvimento resiliente às alterações 
climáticas25.

(4) O Acordo de Paris estabelece como 
objetivo, de longo prazo, desenvolver 
esforços para limitar o aumento da 
temperatura mundial a 1,5 °C acima dos 
níveis pré-industriais23, melhorar a 
capacidade de adaptação aos efeitos 
adversos das alterações climáticas24 e 
tornar os fluxos financeiros coerentes com 
um percurso conducente a baixas emissões 
de gases com efeito de estufa e a um 
desenvolvimento resiliente às alterações 
climáticas25. Enquanto quadro global para 
o contributo da União para o Acordo de 
Paris, o presente regulamento deve 
assegurar que tanto a União como os 
Estados-Membros contribuem plenamente 
para a concretização destes três objetivos 
do Acordo de Paris.

_________________ _________________
23Artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do Acordo de 
Paris.

23 Artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do Acordo de 
Paris.

24Artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do Acordo de 
Paris.

24Artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do Acordo de 
Paris.

25Artigo 2.º, n.º 1, alínea c), do Acordo de 
Paris.

25 Artigo 2.º, n.º 1, alínea c), do Acordo de 
Paris.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A ação climática da União e dos 
Estados-Membros visa proteger as pessoas 
e o planeta, o bem-estar, a prosperidade, a 
saúde, os sistemas alimentares, a 
integridade dos ecossistemas e a 
biodiversidade contra a ameaça das 
alterações climáticas, no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com vista à consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
maximizar a prosperidade dentro dos 
limites do planeta e aumentar a resiliência 
às alterações climáticas, reduzindo a 
vulnerabilidade da sociedade a estas 
últimas.

(5) A ação climática da União e dos 
Estados-Membros visa proteger as pessoas 
e o planeta, o bem-estar, a prosperidade, a 
economia, a saúde, os sistemas 
alimentares, a integridade dos ecossistemas 
e a biodiversidade contra a ameaça das 
alterações climáticas, no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com vista à consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
maximizar a prosperidade dentro dos 
limites do planeta e aumentar a resiliência 
às alterações climáticas, reduzindo a 
vulnerabilidade da sociedade a estas 
últimas. À luz do exposto, a ação da União 
e dos Estados-Membros deve orientar-se 
pelo princípio da precaução, pelo 
princípio do poluidor-pagador, pelo 
princípio da eficiência energética em 
primeiro lugar e pelo princípio de «não 
prejudicar».

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Graças ao quadro regulamentar 
criado pela União e aos esforços 
desenvolvidos pela indústria europeia, as 
emissões de gases com efeito de estufa na 
UE foram reduzidas em 23 % entre 1990 e 
2018, ao passo que a economia cresceu 61 
% durante o mesmo período, o que 
demonstra que é possível dissociar o 
crescimento económico das emissões de 
gases com efeito de estufa.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A neutralidade climática requer 
uma contribuição de todos os setores 
económicos. Tendo em conta a importância 
da produção e do consumo de energia nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
afigura-se essencial a transição para um 
sistema energético sustentável, acessível e 
seguro, assente num mercado interno da 
energia que funcione adequadamente. A 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento são também 
impulsionadores importantes para alcançar 
o objetivo da neutralidade climática.

(6) A neutralidade climática requer que 
todos os setores económicos, 
nomeadamente os transportes aéreos e 
marítimos, reduzam as suas emissões até 
níveis próximos de zero. Neste contexto, o 
princípio do poluidor-pagador deve ser 
um fator essencial. Tendo em conta a 
importância da produção e do consumo de 
energia nas emissões de gases com efeito 
de estufa, afigura-se essencial a transição 
para um sistema com alta eficiência 
energética, baseado em energias 
renováveis, sustentável, acessível e seguro, 
reduzindo ao mesmo tempo a pobreza 
energética, assente num mercado interno 
da energia que funcione adequadamente. A 
contribuição da economia circular para a 
neutralidade climática deve ser alargada 
mediante a melhoria da eficácia na 
utilização dos recursos e do aumento do 
uso de materiais hipocarbónicos, 
promovendo ao mesmo tempo a prevenção 
e a reciclagem de resíduos. A 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento, que requererão 
financiamento adicional, são também 
impulsionadores importantes para alcançar 
o objetivo da neutralidade climática. A 
União e os Estados-Membros terão de 
adotar quadros regulamentares 
ambiciosos e coerentes para assegurar a 
contribuição de todos os setores da 
economia para os objetivos climáticos da 
União.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As emissões antropogénicas totais 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
tempo e a correspondente concentração 
de gases com efeito de estufa na 
atmosfera são especialmente relevantes 
para o sistema climático e o aumento das 
temperaturas. O relatório especial do 
PIAC sobre as consequências de um 
aumento planetário de 1,5 °C e a sua base 
de dados relativa a cenários subjacentes 
fornecem os melhores e mais recentes 
dados científicos disponíveis sobre o 
orçamento de gases com efeito de estufa 
restante a nível mundial para limitar o 
aumento da temperatura mundial no 
século XXI a 1,5 °C em relação aos níveis 
pré-industriais. A fim de ser coerente com 
os compromissos assumidos pela União 
no sentido de prosseguir os esforços para 
limitar o aumento da temperatura a 
1,5 °C em relação aos níveis pré-
industriais, é necessário definir uma parte 
justa da União no orçamento global 
restante de gases com efeito de estufa. O 
orçamento de gases com efeito de estufa é 
também um instrumento importante para 
reforçar a transparência das políticas 
climáticas da União e da forma como esta 
presta contas sobre essas políticas. Na sua 
análise aprofundada em apoio à 
Comunicação da Comissão, de 28 de 
novembro de 2018, intitulada «Um 
Planeta Limpo para Todos – Estratégia a 
longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com 
impacto neutro no clima», a Comissão 
indica que um orçamento de carbono da 
UE-28 para 2018-2050 compatível com o 
objetivo de 1,5 °C ascenderia a 48 Gt de 
CO2. A Comissão deve estabelecer um 
orçamento líquido de emissões de gases 
com efeito de estufa para a UE-27, 
expresso em equivalente de CO2, com base 
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nos cálculos científicos mais recentes 
utilizados pelo PIAC, que represente a 
parte justa da União nas restantes 
emissões globais, em conformidade com 
os objetivos do Acordo de Paris. O 
orçamento da União de gases com efeito 
de estufa deve orientar a definição da 
trajetória da União rumo a emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de 
estufa até 2050, nomeadamente os seus 
objetivos futuros em matéria de emissões 
de gases com efeito de estufa para 2030 e 
2040.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A União tem seguido uma política 
ambiciosa em matéria de ação climática, 
tendo criado um quadro regulador com 
vista ao cumprimento da sua meta de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa para 2030. A legislação que 
aplica este objetivo consiste, 
nomeadamente, na Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho26, que 
cria um sistema de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
União, no Regulamento (UE) 2018/842 do 
Parlamento Europeu e do Conselho27, que 
introduziu metas nacionais de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, e no Regulamento (UE) 2018/841 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28, que 
obriga os Estados-Membros a equilibrarem 
as emissões e as remoções de gases com 
efeito de estufa resultantes das atividades 
relacionadas com o uso do solo, com a 
alteração do uso do solo e com as florestas.

(7) A União criou um quadro regulador 
com vista ao cumprimento da sua meta 
atual de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa para 2030, adotado 
antes da entrada em vigor do Acordo de 
Paris. A legislação que aplica este objetivo 
consiste, nomeadamente, na Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho26, que cria um sistema de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na União, no 
Regulamento (UE) 2018/842 do 
Parlamento Europeu e do Conselho27, que 
introduziu metas nacionais de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, e no Regulamento (UE) 2018/841 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28, que 
obriga os Estados-Membros a equilibrarem 
as emissões e as remoções de gases com 
efeito de estufa resultantes das atividades 
relacionadas com o uso do solo, com a 
alteração do uso do solo e com as florestas.

__________________ __________________
26 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um sistema 
de comércio de licenças de emissão de 

26 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um sistema 
de comércio de licenças de emissão de 
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gases com efeito de estufa na União e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

gases com efeito de estufa na União e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

27 Regulamento (UE) 2018/842 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo às reduções 
anuais obrigatórias das emissões de gases 
com efeito de estufa pelos Estados-
Membros entre 2021 e 2030 como 
contributo para a ação climática a fim de 
cumprir os compromissos assumidos no 
âmbito do Acordo de Paris e que altera o 
Regulamento (UE) n.º 525/2013 (JO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

27 Regulamento (UE) 2018/842 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo às reduções 
anuais obrigatórias das emissões de gases 
com efeito de estufa pelos Estados-
Membros entre 2021 e 2030 como 
contributo para a ação climática a fim de 
cumprir os compromissos assumidos no 
âmbito do Acordo de Paris e que altera o 
Regulamento (UE) n.º 525/2013 (JO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

28 Regulamento (UE) 2018/841 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo à inclusão das 
emissões e das remoções de gases com 
efeito de estufa resultantes das atividades 
relacionadas com o uso do solo, com a 
alteração do uso do solo e com as florestas 
no quadro relativo ao clima e à energia 
para 2030, e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 525/2013 e a Decisão 
n.º 529/2013/UE (JO L 156 de 19.6.2018, 
p. 1).

28 Regulamento (UE) 2018/841 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo à inclusão das 
emissões e das remoções de gases com 
efeito de estufa resultantes das atividades 
relacionadas com o uso do solo, com a 
alteração do uso do solo e com as florestas 
no quadro relativo ao clima e à energia 
para 2030, e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 525/2013 e a Decisão 
n.º 529/2013/UE (JO L 156 de 19.6.2018, 
p. 1).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O sistema de comércio de licenças 
de emissões é uma pedra angular da 
política climática da União e um 
instrumento fundamental para reduzir as 
emissões de uma forma eficaz em termos 
de custos.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por meio do pacote «Energias 
limpas para todos os europeus»29, a União 
tem seguido uma agenda ambiciosa de 
descarbonização, principalmente através da 
construção de uma União da Energia sólida 
– com metas de eficiência energética e de 
utilização de energia de fontes renováveis 
para 2030, incluídas nas Diretivas 
2012/27/UE30 e (UE) 2018/200131 do 
Parlamento Europeu e do Conselho – e do 
reforço da legislação pertinente, 
nomeadamente a Diretiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho32.

(9) Por meio do pacote «Energias 
limpas para todos os europeus»29, a União 
tem seguido uma agenda de 
descarbonização, principalmente através da 
construção de uma União da Energia sólida 
– com metas de eficiência energética e de 
utilização de energia de fontes renováveis 
para 2030, incluídas nas Diretivas 
2012/27/UE30 e (UE) 2018/200131 do 
Parlamento Europeu e do Conselho – e do 
reforço da legislação pertinente, 
nomeadamente a Diretiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final de 30 de 
novembro de 2016.

29 COM(2016) 860 final de 30 de 
novembro de 2016.

30 Diretiva 2012/27/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativa à eficiência energética, 
que altera as Diretivas 2009/125/CE e 
2010/30/UE e revoga as Diretivas 
2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 
14.11.2012, p. 1).

30 Diretiva 2012/27/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativa à eficiência energética, 
que altera as Diretivas 2009/125/CE e 
2010/30/UE e revoga as Diretivas 
2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 
14.11.2012, p. 1).

31 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis (JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82).

31 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis (JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82).

32 Diretiva 2010/31/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 
2010, relativa ao desempenho energético 
dos edifícios (JO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

32  Diretiva 2010/31/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 
2010, relativa ao desempenho energético 
dos edifícios (JO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(9-A) A Comissão elaborou e adotou 
várias iniciativas legislativas no setor da 
energia, nomeadamente no que se refere 
às energias renováveis e à eficiência 
energética, incluindo o desempenho 
energético dos edifícios. Essas iniciativas 
formam um pacote no quadro geral da 
prioridade à eficiência energética e da 
liderança mundial da União no domínio 
das energias renováveis. Estas iniciativas 
devem ser tidas em conta nos progressos 
realizados a longo prazo a nível nacional 
em prol do objetivo de neutralidade 
climática para 2050, a fim de garantir um 
sistema energético de elevada eficiência 
energética e baseado em energias 
renováveis, bem como o desenvolvimento 
destas energias na União.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A transição para a energia limpa 
dará origem a um sistema energético em 
que a energia primária provirá 
principalmente de fontes de energia 
renováveis, o que melhorará 
consideravelmente a segurança do 
aprovisionamento, reduzirá a 
dependência energética e promoverá o 
emprego a nível interno.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) A transição energética melhora a 
eficiência energética e reduz a 
dependência energética da União e dos 
Estados-Membros. Essa mudança 
estrutural para uma economia mais 
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eficiente baseada em energias renováveis 
em todos os setores não só será benéfico 
para a balança comercial, como também 
reforçará a segurança energética e 
ajudará a combater a pobreza energética.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 9-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-D) A fim de garantir a solidariedade e 
possibilitar uma transição energética 
eficaz, a política da União em matéria de 
clima tem de traçar um percurso claro 
rumo à neutralidade climática até 2050. A 
União deve continuar a ser realista 
quanto à eficiência em termos de custos e 
aos desafios técnicos, garantindo também 
a disponibilidade e acessibilidade de 
fontes de energia passíveis de 
distribuição, como as tecnologias de 
hidrogénio, com vista a regular os pontos 
de procura máxima e mínima no sistema 
energético.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 9-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-E) A proteção do clima permite à 
economia da UE redobrar a sua atuação e 
aproveitar as vantagens de ser pioneira na 
liderança das tecnologias limpas. Tal 
poderia ajudar a garantir a liderança da 
sua indústria na inovação mundial. As 
inovações no domínio da produção 
sustentável podem promover a pujança 
industrial da UE em segmentos fulcrais 
do mercado e, logo, proteger e criar 
empregos.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 9-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-F) É necessário apoiar os 
investimentos necessários nas novas 
tecnologias sustentáveis, que são 
essenciais para alcançar o objetivo de 
neutralidade climática. A este respeito, é 
importante respeitar a neutralidade 
tecnológica e evitar, ao mesmo tempo, 
qualquer efeito de bloqueio. Tal como 
referido na Comunicação, de 8 de julho 
de 2020, da Comissão «Uma estratégia do 
hidrogénio para uma Europa com 
impacto neutro no clima», o hidrogénio 
pode também desempenhar um papel, 
apoiando a União no seu compromisso de 
alcançar a neutralidade carbónica até 
2050, o mais tardar, em especial nos 
setores com utilização intensiva de 
energia.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A União é um líder mundial na 
transição para a neutralidade climática e 
está determinada a ajudar a aumentar a 
ambição mundial e a reforçar a resposta 
mundial às alterações climáticas, utilizando 
todos os instrumentos ao seu dispor, 
nomeadamente a diplomacia climática.

(10) A União tem a responsabilidade e 
os instrumentos para continuar a ser líder 
mundial na transição para a neutralidade 
climática e está determinada a alcançá-la 
de uma forma justa, socialmente 
equitativa e inclusiva, bem como a ajudar 
a aumentar a ambição mundial e a reforçar 
a resposta mundial às alterações climáticas, 
utilizando todos os instrumentos ao seu 
dispor, nomeadamente a diplomacia 
climática e as políticas comerciais, 
industriais e de investimento. A União 
deve reforçar a sua diplomacia ambiental 
em todos os fóruns internacionais 
pertinentes tendo em vista atingir os 
objetivos internacionais em matéria de 
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clima, em conformidade com o Acordo de 
Paris.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Parlamento Europeu apelou a 
que a necessária transição para uma 
sociedade neutra em termos de clima 
ocorra, o mais tardar, em 2050 e a que esta 
se torne uma história europeia de sucesso33, 
declarando uma emergência climática e 
ambiental34. Nas suas conclusões de 12 de 
dezembro de 201935, o Conselho Europeu 
aprovou o objetivo de alcançar uma União 
com impacto neutro no clima até 2050, em 
consonância com os objetivos do Acordo 
de Paris, reconhecendo, porém, a 
necessidade de criar um quadro facilitador 
e que a transição exigirá investimentos 
públicos e privados significativos. O 
Conselho Europeu também convidou a 
Comissão a elaborar uma proposta de 
estratégia a longo prazo da União tão cedo 
quanto possível em 2020, tendo em vista a 
adoção da mesma pelo Conselho e a 
apresentação da estratégia à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas.

(11) O Parlamento Europeu apelou à 
Comissão e aos Estados-Membros para 
que aumentem a ação climática a fim de 
facilitar a necessária transição para uma 
sociedade neutra em termos de clima, logo 
que possível, e o mais tardar, em 2050 e a 
que esta se torne uma história europeia de 
sucesso33, declarando uma emergência 
climática e ambiental34. De igual modo, 
instou reiteradamente a União a 
aumentar a sua meta em matéria de clima 
para 2030 e para que a meta aumentada 
seja incluída na Lei Europeia do Clima34a. 
Nas suas conclusões de 12 de dezembro 
de 201935, o Conselho Europeu aprovou o 
objetivo de alcançar uma União com 
impacto neutro no clima até 2050 em 
consonância com os objetivos do Acordo 
de Paris, baseando-se simultaneamente 
em critérios de equidade, numa transição 
justa, e tendo em consideração os 
diferentes pontos de partida dos Estados-
Membros, bem como reconhecendo a 
necessidade de criar um quadro facilitador 
e que a transição exigirá investimentos 
públicos e privados significativos. O 
Conselho Europeu também convidou a 
Comissão a elaborar uma proposta de 
estratégia a longo prazo da União tão cedo 
quanto possível em 2020, tendo em vista a 
adoção da mesma pelo Conselho e a 
apresentação da estratégia à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas.

_________________ _________________
33 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 
de janeiro de 2020, sobre o Pacto 
Ecológico Europeu [2019/2956(RSP)].

33 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 
de janeiro de 2020, sobre o Pacto 
Ecológico Europeu [2019/2956(RSP)].
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34 Resolução do Parlamento Europeu, de 28 
de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental [2019/2930(RSP)].

34 Resolução do Parlamento Europeu, de 28 
de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental [2019/2930(RSP)].
34a  Resolução do Parlamento Europeu, de 
28 de novembro de 2019, sobre a 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas de 2019, em 
Madrid, Espanha (COP 25) 
(2019/2712(RSP)).

35 Conclusões adotadas pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 12 de dezembro 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Conclusões adotadas pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 12 de dezembro 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A União deve procurar alcançar um 
equilíbrio, no interior da União e até 2050, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser coletivamente o de todos os 
Estados-Membros, devendo estes, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão tomar as medidas necessárias 
para que aquele possa ser alcançado. As 
medidas a nível da União constituirão parte 
importante das medidas necessárias para 
isso.

(12) A União e os Estados-Membros 
devem procurar alcançar um equilíbrio, no 
interior da União e ao nível dos 
Estados-Membros até 2050, o mais tardar, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser alcançado por todos os Estados-
Membros, devendo estes, o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão tomar 
as medidas necessárias para que aquele 
possa ser alcançado. As medidas a nível da 
União constituirão parte importante das 
medidas necessárias para isso. Após 2050, 
a União e todos os Estados-Membros 
devem continuar a reduzir as emissões de 
modo a assegurar que as remoções de 
gases com efeito de estufa excedam as 
emissões antropogénicas.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Cada Estado-Membro tem a 
responsabilidade de alcançar 
individualmente a neutralidade climática 
até 2050, o mais tardar. Por uma questão 
de justiça e solidariedade e com o objetivo 
de ajudar à transformação energética de 
Estados-Membros que têm diferentes 
pontos de partida, são necessários 
suficientes mecanismos de apoio e 
financiamento, tais como o Fundo para a 
Transição Justa, previsto no Regulamento 
(UE) .../... do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A e outros mecanismos de 
financiamento pertinentes.
__________________
1-A Regulamento (UE) …/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho ... 
que institui o Fundo para uma Transição 
Justa (JO ...).

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) O Acordo de Paris reconhece, no 
seu preâmbulo, a importância de garantir 
a integridade de todos os ecossistemas, 
incluindo os oceanos. A Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas sublinha que as 
partes devem promover uma gestão 
sustentável, a conservação e a melhoria 
dos sumidouros e reservatórios de todos 
os gases com efeito de estufa, incluindo a 
biomassa, as florestas e os oceanos, bem 
como outros ecossistemas terrestres, 
costeiros e marinhos. Se os objetivos do 
Acordo de Paris não forem cumpridos, a 
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temperatura poderá ultrapassar o ponto 
de rutura para lá do qual o oceano 
deixará de conseguir absorver a mesma 
quantidade de carbono e de contribuir 
para a atenuação das alterações 
climáticas.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Os sumidouros de carbono 
naturais desempenham um papel 
importante na transição para uma 
sociedade com impacto neutro no clima. A 
Comissão está a analisar a criação de um 
quadro regulamentar para a certificação 
de remoções de carbono em conformidade 
com o seu plano de ação para economia 
circular e a sua Estratégia do Prado ao 
Prato. A estratégia da UE em matéria de 
biodiversidade para 2030 e as suas 
iniciativas desempenharão um papel 
importante na recuperação dos 
ecossistemas degradados, em especial os 
que têm maior potencial para capturar e 
armazenar carbono e prevenir e reduzir o 
impacto das catástrofes naturais. A 
recuperação dos ecossistemas contribuiria 
para a manutenção, a gestão e o reforço 
dos sumidouros naturais e promoveria a 
biodiversidade, combatendo em 
simultâneo as alterações climáticas.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) A fim de proporcionar maior 
clareza, a Comissão deve apresentar uma 
definição de sumidouros naturais e de 
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outros sumidouros de carbono.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) Na sua transição para a 
neutralidade climática, a União deve 
preservar a competitividade da sua 
indústria, em particular aquela com 
utilização intensiva de energia, inclusive 
através do desenvolvimento de medidas 
eficazes para combater as fugas de 
carbono de forma compatível com as 
regras da OMC, e nivelar as condições de 
concorrência entre a União e os países 
terceiros para evitar uma concorrência 
desleal pela não aplicação de políticas 
climáticas compatíveis com o Acordo de 
Paris.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A União deve prosseguir a sua ação 
climática e a sua liderança internacional 
em matéria de clima depois de 2050, para 
proteger as pessoas e o planeta de 
alterações climáticas perigosas e a fim de 
atingir os objetivos de temperatura fixados 
no Acordo de Paris, seguindo as 
recomendações científicas do PIAC.

(13) A União deve prosseguir a sua ação 
climática e a sua liderança internacional 
em matéria de clima depois de 2050, 
nomeadamente ajudando as populações 
mais vulneráveis, através da sua ação 
externa e política de desenvolvimento, 
para proteger as pessoas e o planeta de 
alterações climáticas perigosas e a fim de 
atingir os objetivos de temperatura fixados 
no Acordo de Paris, seguindo as 
recomendações científicas do PIAC, do 
Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA), da IPBES e do 
Conselho Europeu para as Alterações 
Climáticas (CEAC).
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As alterações climáticas terão 
graves consequências para os 
ecossistemas, as pessoas e as economias 
da UE se as emissões de gases com efeito 
de estufa não forem urgentemente 
atenuadas ou se não houver uma 
adaptação às alterações climáticas. A 
adaptação às alterações climáticas 
permitiria minimizar ainda mais os efeitos 
inevitáveis com eficiência de custos e 
cobenefícios consideráveis decorrentes da 
utilização de soluções baseadas na 
natureza.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Os efeitos adversos das alterações 
climáticas podem, potencialmente, 
ultrapassar as capacidades de adaptação 
dos Estados-Membros. Por conseguinte, 
os Estados-Membros e a União devem 
cooperar no sentido de evitar, reduzir ao 
mínimo e enfrentar as perdas e danos, nos 
termos do artigo 8.º do Acordo de Paris, 
incluindo através do Mecanismo 
Internacional de Varsóvia.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A adaptação é uma componente 
fundamental da resposta mundial a longo 

(14) A adaptação é uma componente 
fundamental da resposta mundial a longo 
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prazo às alterações climáticas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros e a 
União devem reforçar as suas capacidades 
de adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações, 
conforme previsto no artigo 7.º do Acordo 
de Paris, bem como maximizar os 
benefícios conexos decorrentes de outras 
políticas e da legislação ambientais. Os 
Estados-Membros devem adotar estratégias 
e planos de adaptação nacionais 
abrangentes.

prazo às alterações climáticas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros e a 
União devem reforçar as suas capacidades 
de adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações, 
conforme previsto no artigo 7.º do Acordo 
de Paris, bem como maximizar os 
benefícios conexos decorrentes de outras 
políticas e da legislação ambientais. Os 
Estados-Membros devem adotar estratégias 
e planos de adaptação nacionais 
abrangentes e a Comissão deve contribuir 
para o acompanhamento dos progressos 
em matéria de adaptação através da 
criação de indicadores.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao adotar as respetivas estratégias 
e planos de adaptação, os Estados-
Membros devem prestar especial atenção 
às zonas mais afetadas. Além disso, é 
essencial promover, conservar e restaurar 
a biodiversidade para tirar plenamente 
partido do potencial que aquela tem em 
termos de regulação do clima e de 
adaptação. As estratégias e os planos de 
adaptação devem, por conseguinte, 
incentivar soluções baseadas na natureza 
e adaptações baseadas nos ecossistemas 
que contribuam para restaurar e proteger 
a biodiversidade, e ter em devida conta as 
especificidades territoriais e o 
conhecimento local, bem como 
estabelecer medidas concretas para 
proteger os ecossistemas marinhos e 
costeiros. Além disso, as atividades que 
impeçam a capacidade de adaptação dos 
ecossistemas às alterações climáticas 
devem ser eliminadas para garantir a 
resiliência da biodiversidade e dos 
serviços ecossistémicos.
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) As estratégias de adaptação devem 
também incentivar uma mudança de 
modelo em regiões afetadas, com base em 
soluções ecológicas e baseadas na 
natureza. Devem assegurar meios de 
subsistência sustentáveis para garantir 
melhores condições de vida, incluindo 
agricultura sustentável e local, gestão 
sustentável das águas, energias 
renováveis, em consonância com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, para promover a sua 
resiliência e a proteção dos seus 
ecossistemas.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar dos 
cidadãos, a prosperidade da sociedade e a 
competitividade da economia; a segurança 
e a acessibilidade energética e alimentar; a 
equidade e a solidariedade entre Estados-
Membros e no interior de cada um destes, 
considerando a capacidade económica, as 
circunstâncias nacionais e a necessidade de 
convergência ao longo do tempo; a 
necessidade de que a transição seja justa, 
incluindo em termos de equidade social; os 

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para a saúde, a 
qualidade de vida e o bem-estar dos 
cidadãos, a equidade social, a prosperidade 
da sociedade e a competitividade da 
economia, incluindo a concorrência leal e 
condições de concorrência equitativas a 
nível mundial; Os Estados-Membros e o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem também ter em conta a 
burocracia ou outras barreiras 
legislativas que possam impedir os 
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melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente as conclusões do PIAC; a 
necessidade de integrar os riscos 
relacionados com as alterações climáticas 
nas decisões de investimento e de 
planeamento; a rendibilidade e a 
neutralidade tecnológica na consecução das 
reduções e remoções de gases com efeito 
de estufa e no aumento da resiliência; o 
avanço progressivo, ao longo do tempo, na 
integridade ambiental e no nível de 
ambição.

agentes ou os setores económicos de 
cumprir os objetivos em matéria de clima; 
os custos sociais, económicos e 
ambientais da inação ou de uma ação 
insuficiente; o facto de as mulheres serem 
desproporcionadamente afetadas pelas 
alterações climáticas e a necessidade de 
reforçar a igualdade de género; a 
necessidade de promover modos de vida 
sustentáveis; a maximização da eficiência 
energética e dos recursos, a segurança e a 
acessibilidade energética e alimentar, tendo 
particularmente em conta a necessidade 
de combater a pobreza energética; a 
equidade, a solidariedade e condições de 
concorrência equitativas entre Estados-
Membros e no interior de cada um destes, 
considerando a capacidade económica, as 
circunstâncias nacionais e os diferentes 
pontos de partida, e a necessidade de 
convergência ao longo do tempo; a 
necessidade de que a transição seja justa, 
incluindo em termos de equidade social, 
em conformidade com as orientações de 
2015 da Organização Internacional do 
Trabalho para uma transição justa para 
sociedades e economias sustentáveis do 
ponto de vista ambiental para todos; os 
melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente as conclusões do PIAC e 
da IPBES; a necessidade de integrar os 
riscos relacionados com as alterações 
climáticas, a vulnerabilidade às alterações 
climáticas e as avaliações em termos de 
adaptação nas decisões de investimento e 
de planeamento, assegurando em 
simultâneo que as políticas da UE sejam 
resilientes às alterações climáticas; a 
rendibilidade e a neutralidade tecnológica 
na consecução das reduções e remoções de 
gases com efeito de estufa e no aumento da 
resiliência com base na equidade; a 
necessidade de gerir, preservar e 
restaurar os ecossistemas e a 
biodiversidade marinhos e terrestres; o 
atual estado das infraestruturas e as 
eventuais necessidades de modernização e 
de investimentos nas infraestruturas da 
União; o avanço progressivo, ao longo do 
tempo, na integridade ambiental e no nível 
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de ambição; a capacidade dos diferentes 
agentes para investirem na transição de 
maneira socialmente viável; e o risco 
potencial da fuga de carbono e as medidas 
para o prevenir.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A transição para a neutralidade 
climática exige mudanças em todo o 
espetro da ação política e um esforço 
coletivo de todos os setores da economia e 
da sociedade, conforme demonstrado pela 
Comissão na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu». Nas suas conclusões 
de 12 de dezembro de 2019, o Conselho 
Europeu referiu que toda a legislação e 
políticas pertinentes da UE devem ser 
coerentes com o objetivo da neutralidade 
climática e contribuir para o mesmo, 
respeitando, simultaneamente, condições 
equitativas, tendo convidado a Comissão a 
analisar se tal exige um ajustamento das 
regras existentes.

(16) A transição para a neutralidade 
climática exige uma mudança 
transformativa em todo o espetro da ação 
política, um financiamento ambicioso e 
sustentado e um esforço coletivo de todos 
os setores da economia e da sociedade, 
incluindo os transportes aéreos e 
marítimos, conforme demonstrado pela 
Comissão na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu». Nas suas conclusões 
de 12 de dezembro de 2019, o Conselho 
Europeu referiu que toda a legislação e 
políticas pertinentes da UE devem ser 
coerentes com o objetivo da neutralidade 
climática e contribuir para o mesmo, 
respeitando, simultaneamente, condições 
equitativas, tendo convidado a Comissão a 
analisar se tal exige um ajustamento das 
regras existentes.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Todos os principais setores da 
economia terão de colaborar para 
alcançar a neutralidade climática, a 
saber, a energia, a indústria, os 
transportes, o setor da construção, do 
aquecimento e do arrefecimento, a 
agricultura, os resíduos e o uso do solo, a 
alteração do uso do solo e as florestas. 
Todos os setores, abrangidos ou não pelo 
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regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
União (RCLE-UE), devem envidar 
esforços comparáveis para cumprir o 
objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática. A fim de 
proporcionar previsibilidade, confiança e 
participação de todos os agentes 
económicos, nomeadamente empresas, 
trabalhadores, investidores e 
consumidores, a Comissão deve definir 
orientações para os setores da economia 
que mais poderão contribuir para a 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática. As orientações devem conter 
trajetórias indicativas para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
nesses setores à escala da União. Desta 
forma, esses setores teriam a segurança 
necessária para tomarem as medidas 
adequadas e planificarem os 
investimentos auxiliando-os assim a 
manterem-se na via da transição. Ao 
mesmo tempo, serviria de mecanismo de 
participação dos setores na procura de 
soluções em prol da neutralidade 
climática.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) A transição para a neutralidade 
climática exige que todos os setores façam 
o que lhes compete. A União deve 
prosseguir os seus esforços para reforçar 
e promover circular e continuar a apoiar 
soluções e alternativas renováveis que 
possam substituir os produtos e materiais 
à base de combustíveis fósseis. Um uso 
acrescido de produtos e materiais 
renováveis poderá ter um amplo benefício 
em termos de atenuação das alterações 
climáticas, bem como trazer vantagens 
para diferentes setores.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Considerando 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-C) Tendo em conta o risco de fuga de 
carbono, é conveniente que a transição e 
o trabalho contínuo para manter a 
neutralidade climática sejam uma 
verdadeira transição ecológica, que 
conduza a uma efetiva diminuição das 
emissões, sem criar um falso resultado na 
União devido ao facto de a produção e as 
emissões terem sido deslocalizadas para 
fora da União. Para o conseguir, as 
políticas da UE devem ser concebidas 
para minimizar o risco de fuga de 
carbono e explorar soluções tecnológicas.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Considerando 16-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-D) A transição para a neutralidade 
climática não deve realizar-se sem o setor 
agrícola, que é o único setor produtivo 
capaz de armazenar dióxido de carbono. 
Em particular, a silvicultura, os prados 
permanentes e as culturas plurianuais 
asseguram em geral um armazenamento a 
longo prazo.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Considerando 16-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-E) Para alcançar a neutralidade 
climática tem de ser tido em conta, o papel 
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especial da agricultura e da silvicultura, 
uma vez que apenas uma agricultura e 
uma silvicultura vitais e produtivas 
poderão abastecer a população com 
alimentos de alta qualidade e seguros, em 
quantidade suficiente e a preços 
acessíveis, bem como com matérias-
primas renováveis para todas as 
finalidades da bioeconomia.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Considerando 16-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-F) As florestas desempenham um 
papel fundamental na transição para a 
neutralidade climática. A gestão florestal 
sustentável e próxima da natureza é 
crucial para a absorção contínua de gases 
com efeito de estufa da atmosfera e 
também permite fornecer matérias-primas 
renováveis e respeitadoras do clima para 
produtos de madeira que armazenam 
carbono e podem servir de substituto para 
os materiais e combustíveis fósseis. A 
«tripla função» das florestas (sumidouro, 
armazenamento e substituição) contribui 
para a redução das emissões de carbono 
libertadas para a atmosfera, garantindo 
ao mesmo tempo que as florestas 
continuem a crescer e a fornecer muitos 
outros serviços.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Considerando 16-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-G) A legislação da UE deve promover 
a florestação e a gestão florestal 
sustentável nos Estados-Membros que 
não possuem recursos florestais 
significativos, através da partilha de 
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melhores práticas e de conhecimentos 
industriais.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 
cumprir a sua parte. Até setembro de 2020, 
a Comissão deve, com base numa 
avaliação de impacto abrangente e tendo 
em conta a sua análise dos planos 
nacionais integrados em matéria de 
energia e de clima que lhe são 
apresentados nos termos do Regulamento 
(UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e 
do Conselho36, reexaminar a meta 
climática da União para 2030 e explorar 
opções para uma nova meta para 2030, de 
redução das emissões entre 50 % e 55 % 
em comparação com os níveis de 1990. 
Caso considere necessário alterar a meta 
da União para 2030, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho propostas adequadas de 
alteração do presente regulamento. Além 
disso, deve, até 30 de junho de 2021, 
avaliar de que modo necessitará de ser 
alterada a legislação da União que aplica 
essa meta, a fim de conseguir reduções de 
emissões de 50 % a 55 % 
comparativamente a 1990.

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 
cumprir a sua parte. Tendo em conta o 
objetivo da União de alcançar a 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, é fundamental reforçar a ação 
climática e, em especial, aumentar a meta 
climática da União para 2030 visando uma 
redução de 60 % das emissões em 
comparação com os níveis de 1990. 
Consequentemente, a Comissão deve, até 
30 de junho de 2021, avaliar de que modo 
necessitará de ser alterada a legislação da 
União para aplicar essa meta mais 
elevada, bem como outra legislação 
pertinente da União que contribua para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa e promover a economia circular.

__________________
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36 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).

Alteração 49

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de assegurar que a União e 
todos os Estados-Membros se mantenham 
no bom caminho para alcançar o objetivo 
da neutralidade climática e para garantir 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, trabalhadores e sindicatos, 
investidores e consumidores, a Comissão 
deve explorar as opções para a definição 
de um objetivo climático da União para 
2040 e apresentar propostas legislativas 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
conforme adequado.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Até 30 de junho de 2021, a 
Comissão deve examinar e propor a 
revisão, se necessário, de todas as 
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políticas e instrumentos pertinentes para a 
consecução do objetivo climático da 
União para 2030 e do objetivo de 
neutralidade climática estabelecido no 
artigo 2.º, n.º 1. A este respeito, as metas 
mais ambiciosas da União exigem uma 
adequação a esta finalidade do regime de 
comércio de licenças de emissão da UE. 
Por conseguinte, a Comissão deve rever 
rapidamente a Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A e 
reforçar o Fundo de Inovação no seu 
âmbito, a fim de continuar a criar 
incentivos financeiros para novas 
tecnologias, promover o crescimento, a 
competitividade, o apoio de tecnologias 
limpas, assegurando ao mesmo tempo que 
o reforço do Fundo de Inovação 
contribua para o processo de uma 
transição justa.
_____________________
1-A Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 
96/61/CE do Conselho (JO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

Alteração 51

Proposta de regulamento
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) Para assinalar a importância e o 
peso da política climática e para fornecer 
aos intervenientes políticos as 
informações necessárias no processo 
legislativo, a Comissão deve avaliar toda a 
legislação futura através de uma nova 
perspetiva, que inclua o clima e as 
consequências do clima, e determinar o 
efeito que qualquer proposta legislativa 
terá no clima e no ambiente da mesma 
forma que avalia a base jurídica, a 
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subsidiariedade e a proporcionalidade.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) A Comissão deve ainda certificar-
se de que a indústria está suficientemente 
capacitada para empreender a importante 
transição para a neutralidade climática e 
a consecução das metas muito ambiciosas 
para 2030 e 2040 graças a um quadro 
regulamentar exaustivo e a recursos 
financeiros à altura dos desafios. Este 
quadro regulamentar e financeiro deve 
ser avaliado periodicamente e adaptado, 
se necessário, para evitar as fugas de 
carbono, o encerramento de industrias, a 
perda de postos de trabalho e a 
concorrência internacional desleal.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Considerando 17-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-E) A Comissão deve avaliar as 
necessidades associadas ao emprego, 
designadamente em matéria de requisitos 
de educação e formação, o 
desenvolvimento da economia e a 
realização de uma transição justa e 
equitativa.
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Considerando 17-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-F) Para que a União atinja o objetivo 
de neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, e as metas intermédias em matéria 
de clima para 2030 e 2040, as instituições 
da União e todos os Estados-Membros 
devem, o mais cedo possível e, o mais 
tardar, em 2025, eliminar gradualmente 
todas as subvenções diretas e indiretas a 
combustíveis fósseis. A eliminação 
progressiva destas subvenções não deve 
ter impacto nos esforços de luta contra a 
pobreza energética.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de garantir que a União e os 
Estados-Membros continuam no bom 
caminho para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados. Caso os progressos 
coletivos registados pelos Estados-
Membros na consecução do objetivo da 
neutralidade climática ou na adaptação às 
alterações climáticas sejam insuficientes ou 
determinadas medidas da União sejam 
incoerentes com o objetivo de neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve também 
avaliar regularmente as medidas nacionais 
pertinentes e formular recomendações nos 

(18) A fim de garantir que a União e 
todos os Estados-Membros continuam no 
bom caminho para alcançar os objetivos 
climáticos da União e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados. Caso os progressos 
feitos por cada Estado-Membro e os 
progressos coletivos registados pelos 
Estados-Membros na consecução dos 
objetivos climáticos da União ou na 
adaptação às alterações climáticas sejam 
insuficientes ou quaisquer medidas da 
União sejam incoerentes com os objetivos 
climáticos da União ou desadequadas para 
reforçar a capacidade de adaptação, 
aumentar a resiliência às alterações 
climáticas e reduzir a vulnerabilidade a 
essas alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve também 
avaliar regularmente as medidas nacionais 
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casos em que verifique que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com o objetivo da neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações.

pertinentes e formular recomendações nos 
casos em que verifique que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com os objetivos climáticos da 
União ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações. A Comissão deve colocar à 
disposição do público essa avaliação e os 
seus resultados no momento da sua 
adoção.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Alcançar a neutralidade climática 
só é possível se todos os Estados-Membros 
partilharem o encargo e se empenharem 
totalmente na transição para a 
neutralidade climática. Cada Estado-
Membro tem a obrigação de cumprir as 
metas intermédias e finais e, se a 
Comissão considerar que estas obrigações 
não foram cumpridas, a Comissão deve 
dispor de poderes para tomar medidas 
contra os Estados-Membros. As medidas 
devem ser proporcionadas, adequadas e 
conformes aos Tratados.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) Os conhecimentos científicos e os 
melhores dados disponíveis e atualizados, 
juntamente com informações factuais e 
transparentes sobre as alterações 
climáticas, são imperativos e devem servir 
de base à ação e aos esforços da União em 
matéria de clima para alcançar a 
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neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar. Os organismos nacionais 
independentes de aconselhamento sobre o 
clima desempenham um papel importante 
para informar o público e contribuir para 
o debate político em torno das alterações 
climáticas nos Estados-Membros em que 
existem. Por conseguinte, os Estados-
Membros que ainda não o tenham feito 
são incentivados a criar um organismo 
nacional de aconselhamento sobre o 
clima, composto por cientistas 
selecionados com base nos seus 
conhecimentos especializados no domínio 
das alterações climáticas e noutras 
disciplinas pertinentes para a consecução 
dos objetivos do presente regulamento. 
Em cooperação com estes organismos 
nacionais de aconselhamento sobre o 
clima, a Comissão deve criar um painel de 
aconselhamento científico independente 
sobre as alterações climáticas, o Conselho 
Europeu para as Alterações Climáticas 
(CEAC), que deverá complementar o 
trabalho da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) e das instituições e 
agências de investigação existentes da 
União. As suas missões devem evitar 
qualquer sobreposição com a missão do 
PIAC a nível internacional. O CEAC deve 
ser composto por um comité científico, 
constituído por peritos de alto nível 
devidamente selecionados e apoiado por 
um conselho de administração que se 
reúna duas vezes por ano. A finalidade do 
CEAC consiste em fornecer, anualmente, 
às instituições da União avaliações sobre 
a coerência entre as medidas da União 
destinadas a reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa e os objetivos 
climáticos da União e os seus 
compromissos internacionais em matéria 
de clima. O CEAC deve também avaliar 
as ações e as vias para reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa e identificar 
o potencial de sequestro de carbono;
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC. Dado que 
a Comissão se comprometeu a analisar a 
forma como a taxonomia da UE poderá ser 
utilizada pelo setor público no contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual.

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC, do PNUA, 
da IPBES, do CEAC e, se possível, dos 
organismos nacionais independentes de 
aconselhamento sobre o clima. Dado que 
a Comissão se comprometeu a analisar a 
forma como a taxonomia da UE poderá ser 
utilizada pelo setor público no contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Dado que os cidadãos e as 
comunidades têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática. Por conseguinte, a 
Comissão deve colaborar com todas as 
partes da sociedade e capacitá-las para 
agirem no sentido de uma sociedade com 
impacto neutro no clima e resiliente às 
alterações climáticas, nomeadamente 
através do lançamento de um pacto 
europeu para o clima.

(20) Dado que os cidadãos e as regiões 
têm um papel importante a desempenhar na 
transformação rumo à neutralidade 
climática, importa incentivar e dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática aos níveis local, regional e 
nacional. Por conseguinte, a Comissão e 
os Estados-Membros devem colaborar com 
todas as partes da sociedade de uma forma 
totalmente transparente e capacitá-las para 
agirem no sentido de uma sociedade 
socialmente justa, equilibrada em termos 
de género, com impacto neutro no clima e 
resiliente às alterações climáticas, 
nomeadamente através do lançamento de 
um pacto europeu para o clima.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, trabalhadores, investidores e 
consumidores, garantir a irreversibilidade 
da transição para a neutralidade climática, 
assegurar uma redução gradual ao longo do 
tempo e ajudar na avaliação da coerência 
das medidas e dos progressos realizados 
com o objetivo da neutralidade climática, 
deve ser delegado na Comissão, nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
poder de adotar atos que estabeleçam uma 
trajetória para alcançar emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa na 
União até 2050. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos – nomeadamente 
empresas, PME, trabalhadores e 
sindicatos, investidores e consumidores –, 
garantir a irreversibilidade da transição 
para a neutralidade climática, assegurar 
uma redução gradual ao longo do tempo e 
ajudar na avaliação da coerência das 
medidas e dos progressos realizados com o 
objetivo da neutralidade climática, a 
Comissão deve avaliar as opções para 
definir uma trajetória para alcançar 
emissões líquidas nulas de gases com 
efeito de estufa na União até 2050, 
devendo apresentar propostas legislativas 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, se 
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consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
sobre legislar melhor de 13 de abril de 
201637. Em particular, a fim de assegurar 
a igualdade de participação na elaboração 
dos atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho recebem todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos 
da Comissão que tratam da elaboração 
dos atos delegados.

tal for adequado.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Em consonância com o 
compromisso da Comissão para com os 
princípios de «legislar melhor», deve 
zelar-se pela coerência dos instrumentos da 
União referentes à redução das emissões de 
gases com efeito de estufa. O sistema de 
medição dos progressos realizados na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática, bem como da coerência das 
medidas tomadas com esse objetivo, deve 
ter por base e ser coerente com o quadro de 
governação estabelecido no Regulamento 
(UE) 2018/1999. Em particular, o sistema 
de apresentação periódica de relatórios e a 
posterior avaliação destes por parte da 
Comissão, seguida das ações por ela 
empreendidas com base nos relatórios, 
devem estar em harmonia com os 
requisitos do Regulamento (UE) 
2018/1999 em termos de apresentação de 
informações e relatórios pelos Estados-
Membros. O Regulamento (UE) 2018/1999 
deve, portanto, ser alterado a fim de incluir 
o objetivo de neutralidade climática nas 

(22) Em consonância com o 
compromisso da Comissão para com os 
princípios de «legislar melhor», deve 
zelar-se pela coerência dos instrumentos da 
União referentes à redução das emissões de 
gases com efeito de estufa. O sistema de 
medição dos progressos realizados na 
consecução dos objetivos da União em 
matéria de clima, bem como da coerência 
das medidas tomadas com esse objetivo, 
deve ter por base e ser coerente com o 
quadro de governação estabelecido no 
Regulamento (UE) 2018/1999. Em 
particular, o sistema de apresentação 
periódica de relatórios e a posterior 
avaliação destes por parte da Comissão, 
seguida das ações por ela empreendidas 
com base nos relatórios, devem estar em 
harmonia com os requisitos do 
Regulamento (UE) 2018/1999 em termos 
de apresentação de informações e relatórios 
pelos Estados-Membros. O Regulamento 
(UE) 2018/1999 deve, portanto, ser 
alterado a fim de incluir o objetivo de 
neutralidade climática nas disposições 
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disposições pertinentes. pertinentes.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As alterações climáticas são, por 
definição, um desafio transfronteiriço, 
sendo necessária ação coordenada a nível 
da União para complementar e reforçar 
eficazmente as políticas nacionais. 
Atendendo a que, devido à sua escala e aos 
seus efeitos, os objetivos do presente 
regulamento, designadamente a 
neutralidade climática na União no 
horizonte de 2050, não podem ser 
suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros isoladamente, mas 
podem sê-lo com mais sucesso ao nível da 
União, esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar os referidos 
objetivos,

(23) As alterações climáticas são, por 
definição, um desafio transfronteiriço, 
sendo necessária ação coordenada a nível 
da União para complementar e reforçar 
eficazmente as políticas nacionais. 
Atendendo a que, devido à sua escala e aos 
seus efeitos, os objetivos do presente 
regulamento – designadamente a 
neutralidade climática na União e nos 
Estados-Membros, o mais tardar, no 
horizonte de 2050 – não podem ser 
suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros isoladamente, mas 
podem sê-lo com mais sucesso ao nível da 
União, esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar os referidos 
objetivos.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A União é responsável atualmente 
por 10% das emissões mundiais de gases 
com efeito de estufa. O objetivo de 
neutralidade climática diz respeito apenas 
às emissões da produção da União. Uma 
política climática coerente implica 
também controlar as emissões resultantes 
do consumo e das importações de energia 
e recursos.
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) A pegada climática do consumo da 
União é um instrumento essencial a 
desenvolver para melhorar a coerência 
global dos objetivos climáticos da União.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Considerando 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-C) Para ser plenamente eficiente, a 
política climática da União deve abordar 
a questão das fugas de carbono e 
desenvolver ferramentas adequadas, como 
um mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras, com o 
objetivo de fazer face a este problema e 
proteger as normas da União e os 
operadores mais avançados das indústrias 
da União.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Considerando 23-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-D) As importações de produtos 
agrícolas e alimentares de países terceiros 
têm aumentado de forma contínua nos 
últimos anos. Esta tendência impõe a 
necessidade de determinar que produtos 
importados de países terceiros devem ser 
sujeitos a requisitos comparáveis aos 
aplicáveis aos agricultores da União 
quando a origem destes requisitos 
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respeitar os objetivos das políticas da 
União visando reduzir o impacto das 
alterações climáticas. A Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, até 30 de junho de 2021, um 
relatório e uma comunicação sobre esta 
matéria.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Considerando 23-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-E) Na sua Comunicação intitulada 
«Pacto Ecológico Europeu», a Comissão 
salientou a necessidade de acelerar a 
transição para a mobilidade sustentável e 
inteligente enquanto prioridade 
estratégica para alcançar a neutralidade 
climática. A fim de assegurar a transição 
para uma mobilidade sustentável e 
inteligente, a Comissão indicou que 
adotará uma estratégia global em matéria 
de mobilidade sustentável e inteligente em 
2020, com medidas ambiciosas destinadas 
a reduzir significativamente as emissões 
de CO2 e de poluentes em todos os modos 
de transporte, nomeadamente através do 
impulso à utilização de veículos não 
poluentes e de combustíveis alternativos 
para os transportes rodoviário, marítimo e 
aéreo, do aumento da quota de modos de 
transporte mais sustentáveis, como o 
transporte ferroviário e a navegação 
interior, e da melhoria da eficiência em 
todo o sistema de transportes, 
incentivando escolhas mais sustentáveis 
por parte dos consumidores e práticas 
com baixo nível de emissões e investindo 
em soluções com emissões baixas ou 
nulas, o que inclui as infraestruturas.

Alteração 68
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Proposta de regulamento
Considerando 23-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-F) As infraestruturas de transportes 
podem desempenhar um papel 
fundamental na aceleração da transição 
para uma mobilidade sustentável e 
inteligente, ao permitir uma transferência 
modal para modos de transporte mais 
sustentáveis, em especial no caso do 
transporte de mercadorias. Por outro 
lado, fenómenos associados às alterações 
climáticas – como a subida do nível das 
águas, condições meteorológicas 
extremas, a seca e o aumento das 
temperaturas – podem danificar as 
infraestruturas, causar perturbações 
operacionais, colocar sob pressão a 
capacidade e a eficiência das cadeias de 
abastecimento e consequentemente ter 
repercussões negativas na mobilidade 
europeia. Por conseguinte, a conclusão da 
rede principal da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T) até 2030 e da rede 
complementar da RTE-T até 2040 
reveste-se da máxima importância, tendo 
em conta as obrigações estabelecidas no 
direito da União de solucionar o problema 
das emissões de gases com efeito de estufa 
dos projetos durante todo o seu ciclo de 
vida. Além disso, a Comissão deve 
ponderar propor um quadro legislativo 
destinado a reforçar a gestão dos riscos, a 
resiliência e a adaptação às alterações 
climáticas das infraestruturas de 
transporte.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Considerando 23-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-G) A conectividade da rede 
ferroviária europeia, em especial as 
ligações internacionais, com o objetivo de 
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tornar o transporte ferroviário de 
passageiros mais atraente para viagens de 
médio e longo curso, e a melhoria da 
capacidade das vias-férreas e das vias 
navegáveis interiores para o transporte de 
mercadorias devem estar no centro da 
ação legislativa da União.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Considerando 23-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-H) É importante assegurar 
investimentos suficientes no 
desenvolvimento de infraestruturas 
apropriadas para uma mobilidade com 
emissões nulas, incluindo plataformas 
intermodais, bem como reforçar o papel 
do Mecanismo Interligar a Europa 
(MIE), a fim de apoiar a transição para 
uma mobilidade inteligente, sustentável e 
segura na União;

Alteração 71

Proposta de regulamento
Considerando 23-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-I) No âmbito dos esforços da União 
no sentido de transferir o transporte 
rodoviário para a ferrovia, a fim de dar 
prioridade ao modo de transporte mais 
eficiente em termos de emissões de CO2 
na perspetiva do Ano Europeu do 
Transporte Ferroviário, em 2021, é 
necessário, no plano legislativo, colocar 
especial ênfase na criação de um espaço 
ferroviário europeu único, mediante a 
eliminação, até 2024, de todos os 
encargos administrativos e leis nacionais 
protecionistas.
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Alteração 72

Proposta de regulamento
Considerando 23-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-J) A fim de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática até 2050, a 
Comissão deve também reforçar a 
legislação específica relativa às normas de 
desempenho em matéria de emissões de 
CO2 dos automóveis, furgonetas e 
camiões, apresentar medidas específicas 
para abrir caminho à eletrificação do 
transporte rodoviário e adotar iniciativas 
para intensificar a produção e a utilização 
de combustíveis alternativos sustentáveis.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Considerando 23-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-K) Na sua resolução, de 28 de 
novembro de 2019, sobre a Conferência 
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas de 2019, em Madrid, Espanha 
(COP 25), o Parlamento Europeu 
constatou que as atuais metas mundiais e 
as medidas previstas pela Organização 
Marítima Internacional e pela 
Organização da Aviação Civil 
Internacional, mesmo que fossem 
integralmente realizadas, ficariam aquém 
das reduções necessárias em termos de 
emissões e que são indispensáveis outras 
medidas de grande envergadura a nível 
europeu e mundial que sejam coerentes 
com o objetivo de alcançar um nível nulo 
de emissões líquidas em todos os setores 
da economia1-A;
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Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1 Artigo 1

Objeto e âmbito de aplicação Objeto e âmbito de aplicação

O presente regulamento estabelece um 
quadro para a redução irreversível e 
gradual das emissões de gases com efeito 
de estufa e para o aumento das remoções 
por sumidouros naturais ou outros 
sumidouros na União.

O presente regulamento estabelece um 
quadro para a redução irreversível, 
previsível e rápida das emissões de gases 
com efeito de estufa e para o aumento das 
remoções por sumidouros naturais ou 
outros sumidouros na União, em 
conformidade com os objetivos climáticos 
e ambientais da União.

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União no horizonte de 2050, tendo em 
vista a consecução do objetivo de 
temperatura a longo prazo estabelecido no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União no horizonte de 2050, o mais tardar, 
tendo em vista a consecução do objetivo de 
temperatura a longo prazo estabelecido no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

O presente regulamento é aplicável às 
emissões antropogénicas e às remoções, 
por sumidouros naturais ou outros 
sumidouros, dos gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo V, parte 2, do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

O presente regulamento é aplicável às 
emissões antropogénicas e às remoções, 
por sumidouros naturais ou outros 
sumidouros, dos gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo V, parte 2, do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2 Artigo 2

Objetivo de neutralidade climática Objetivo de neutralidade climática

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 

1. As emissões antropogénicas por 
fontes e remoções por sumidouros, à 
escala da União, dos gases com efeito de 
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ser equilibradas, o mais tardar, em 2050, 
reduzindo assim a zero, até esse prazo, o 
balanço líquido das emissões.

estufa regulados pela legislação da União 
devem ser equilibradas na União, o mais 
tardar, em 2050, atingindo assim emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de 
estufa até esse prazo. Cada 
Estado-Membro deve atingir emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de 
estufa até 2050, o mais tardar.

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional, as medidas necessárias para 
possibilitar a realização coletiva do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1, conferindo importância à 
promoção da equidade e da solidariedade 
entre os Estados-Membros.

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem tomar 
– respetivamente a nível da União e a nível 
nacional, regional e local – as medidas 
necessárias com base nos melhores dados 
científicos atualizados e disponíveis e 
prestar apoio para possibilitar a realização 
do objetivo de neutralidade climática na 
União e nos Estados-Membros, tal como 
definido no n.º 1, conferindo importância à 
promoção da equidade, da solidariedade e 
duma transição justa entre os 
Estados-Membros, bem como à coesão 
económica e social, à proteção dos 
cidadãos vulneráveis da União e à gestão, 
restauração, proteção e reforço da 
biodiversidade marinha e terrestre, dos 
ecossistemas e dos sumidouros de 
carbono.

2-A. A partir de 1 de janeiro de 2051, as 
remoções de gases com efeito de estufa 
por sumidouros devem exceder as 
emissões antropogénicas na União e em 
todos os Estados-Membros.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 
do presente artigo e explorar as opções 
para um novo objetivo para 2030, de 
redução das emissões em 50% a 55% em 
relação a 1990. Caso a Comissão 
considere necessário alterar a referida 
meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

3. A meta climática da União para 
2030 deve ser uma redução das emissões 
em 60% em relação a 1990.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
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avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50% a 55% das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

avaliar a forma como toda a legislação da 
União pertinente para cumprir a meta 
climática da União para 2030 – bem como 
outra legislação pertinente da União que 
promova a economia circular e que 
contribua para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa – terá 
eventualmente de ser alterada, a fim de 
permitir alcançar o objetivo de redução 
das emissões definido no n.º 3 do presente 
artigo e o objetivo de neutralidade 
climática definido no n.º 1 do artigo 2.º, 
bem como tomar as medidas necessárias 
para o efeito, incluindo propostas 
legislativas, em conformidade com os 
Tratados. A Comissão deve avaliar, em 
especial, as opções para alinhar as 
emissões de todos os setores – incluindo a 
aviação e o transporte marítimo – com a 
meta climática para 2030 e o objetivo de 
neutralidade climática para 2050, a fim de 
reduzir essas emissões para emissões 
líquidas nulas até 2050, o mais tardar, e 
deve apresentar propostas legislativas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
conforme apropriado. A Comissão deve 
mobilizar os recursos adequados para 
todos os investimentos necessários para 
alcançar os objetivos referidos no 
presente número.
4-A. Até 31 de maio de 2023, a 
Comissão – na sequência duma avaliação 
de impacto pormenorizada e tendo em 
conta o orçamento relativo aos gases com 
efeito de estufa referido no artigo 3.º, 
n.º 2-A – deve analisar as opções para a 
definição duma meta da União para 2040 
em matéria de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em comparação 
com 1990, e apresentar propostas 
legislativas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, conforme apropriado.
Ao explorar as opções para a meta 
climática para 2040, a Comissão deve 
consultar o CEAC e ter em conta os 
critérios estabelecidos no artigo 3.º, n.º 3.
4-B. O mais tardar, 12 meses após a 
adoção da meta climática para 2040, a 
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Comissão deve avaliar de que forma toda 
a legislação da União pertinente para o 
cumprimento desse objetivo teria de ser 
alterada e deve ponderar tomar as 
medidas necessárias, nomeadamente a 
adoção de propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Organismos de aconselhamento sobre o 
clima dos Estados-Membros e Conselho 
Europeu para as Alterações Climáticas
1. Até 30 de junho de 2021, todos os 
Estados-Membros devem notificar à 
Comissão o seu organismo nacional 
independente de aconselhamento sobre o 
clima que é responsável, mas não 
exclusivamente, pela prestação de 
aconselhamento científico especializado 
sobre a política climática nacional. Se não 
existir tal organismo, os 
Estados-Membros devem ser incentivados 
a criar um desse tipo.
A fim de apoiar a independência e a 
autonomia científicas do referido 
organismo, os Estados-Membros devem 
ser incentivados a tomar medidas 
adequadas que permitam ao organismo 
funcionar de forma totalmente 
transparente – devendo as suas 
conclusões ser disponibilizadas ao público 
– e a notificar estas medidas à Comissão.
2. Até 30 de junho de 2022, a 
Comissão – em cooperação com estes 
organismos nacionais de aconselhamento 
sobre o clima – cria o Conselho Europeu 
para as Alterações Climáticas (CEAC), 
enquanto painel permanente, 
independente e interdisciplinar de 
aconselhamento científico sobre as 
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alterações climáticas, que se deve orientar 
pelos resultados científicos mais recentes 
publicados pelo PIAC. O CEAC 
complementa o trabalho da Agência 
Europeia do Ambiente (AEA) e das atuais 
instituições e agências de investigação da 
União. A fim de evitar duplicações de 
esforços, a AEA assegura o secretariado 
do CEAC, preservando simultaneamente 
a independência orçamental e 
administrativa do CEAC.
3. Os membros do CEAC são 
nomeados por um período de quatro anos, 
renovável só uma vez. O CEAC é 
composto por um comité científico com, 
no máximo, 15 peritos de alto nível, 
assegurando uma gama completa dos 
conhecimentos especializados necessários 
para as atividades enumeradas no n.º 4. O 
comité científico é responsável de forma 
independente pela elaboração do 
aconselhamento científico do CEAC.
4. As atividades do comité científico 
incluem:
a) Avaliar a coerência das trajetórias 
da União atuais e propostas, do 
orçamento relativo aos gases com efeito 
de estufa e dos objetivos em matéria de 
clima relativamente aos compromissos 
climáticos da União e internacionais;
b) Avaliar a probabilidade de não 
ultrapassar o orçamento da União relativo 
aos gases com efeito de estufa e de 
alcançar a neutralidade climática nas 
medidas existentes e planeadas;
c) Avaliar a coerência das medidas 
da União para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa relativamente 
aos objetivos definidos no artigo 2.º;
d) Identificar ações e oportunidades 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa e aumentar o potencial de 
sequestro de carbono; e
e) Identificar as consequências da 
inação ou da ação insuficiente.
5. No desempenho das atividades 
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referidas no n.º 4, o CEAC deve assegurar 
a consulta adequada dos organismos 
nacionais independentes de 
aconselhamento sobre o clima.
6. Um conselho de administração 
deve apoiar o trabalho do comité 
científico. O conselho de administração é 
composto por um membro de cada 
organismo nacional independente de 
aconselhamento sobre o clima, notificado 
à Comissão nos termos do n.º 1, dois 
representantes selecionados pela 
Comissão, dois representantes 
selecionados pelo Parlamento Europeu e 
o presidente do secretariado, que é 
nomeado pela AEA.
O conselho de administração reúne duas 
vezes por ano e é responsável pela 
organização e acompanhamento das 
atividades do CEAC. O Parlamento 
Europeu e o Conselho nomeiam o 
conselho de administração de comum 
acordo, sob proposta da Comissão. O 
presidente do conselho de administração é 
eleito de entre os seus membros.
As responsabilidades do conselho de 
administração são:
a) A adoção do programa de trabalho 
anual, sob proposta do comité científico, e 
a garantia da sua coerência com o 
mandato do CEAC;
b) A nomeação dos membros do 
comité científico, assegurando que a sua 
composição fornece a gama dos 
conhecimentos especializados necessários 
para as atividades do programa de 
trabalho;
c) A aprovação do orçamento do 
CEAC; e
d) A coordenação dos organismos 
nacionais de aconselhamento sobre o 
clima.
7. Os membros do comité científico 
são designados, a título pessoal, pelo 
conselho de administração. O presidente 
do comité científico é eleito de entre os 
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seus membros. O comité científico 
adotará o seu regulamento por maioria de 
dois terços, o qual deve assegurar a sua 
plena independência e autonomia 
científicas.
Os candidatos a membros do comité 
científico são identificados através dum 
processo de avaliação aberto. A 
experiência profissional dos candidatos 
ao comité científico que cumpram os 
requisitos de elegibilidade definidos no 
convite será objeto duma avaliação 
comparativa com base nos seguintes 
critérios de seleção: 
a)  Excelência científica;
b)  Experiência na realização de 
avaliações científicas e/ou prestação de 
aconselhamento científico nos domínios 
de competência;
c)  Amplos conhecimentos 
especializados no domínio das ciências do 
clima e do ambiente ou noutros domínios 
científicos relevantes para alcançar os 
objetivos da União em matéria de clima;
d)  Experiência em trabalhos 
científicos de avaliação pelos pares;
e)  Experiência profissional num 
ambiente interdisciplinar num contexto 
internacional.
A composição do comité científico deve 
assegurar o equilíbrio em termos de 
género, de conhecimentos especializados 
disciplinares e setoriais e de distribuição 
regional.
8. O CEAC deve, em conformidade 
com o disposto no n.º 4, apresentar 
anualmente um relatório das suas 
conclusões à Comissão, ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Sempre que 
necessário, o CEAC deve fazer 
recomendações à Comissão para 
assegurar a realização dos objetivos do 
presente regulamento. O CEAC deve 
garantir a plena transparência dos seus 
procedimentos e a disponibilização dos 
seus relatórios ao público. A Comissão 
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deve ponderar os relatórios e eventuais 
recomendações e emitir uma resposta 
formal ao CEAC, o mais tardar, no prazo 
de três meses a contar da receção das 
mesmas. A resposta a estes relatórios e 
recomendações deve ser disponibilizada 
ao público.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3 Artigo 3

Trajetória para alcançar a neutralidade 
climática

Trajetória para alcançar a neutralidade 
climática

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. Até 31 de maio de 2023, a 
Comissão avalia as opções para definir 
uma trajetória indicativa a nível da União 
para alcançar o objetivo definido no 
artigo 2.º, n.º 1– a partir da meta climática 
da União para 2030 referida no artigo 2.º, 
n.º 3, e tendo em conta a meta climática 
intermédia vinculativa para 2040 referida 
no artigo 2.º, n.º 4-A – e apresenta, se for 
caso disso, uma proposta legislativa para 
o efeito.

1-A. Uma vez definida a trajetória 
referida no n.º 1, a Comissão revê a 
mesma, o mais tardar, seis meses após cada 
balanço mundial referido no artigo 14.º do 
Acordo de Paris, a partir do balanço 
mundial de 2028. Na sequência dessa 
revisão a Comissão apresenta uma 
proposta legislativa para ajustar a 
trajetória, se considerar que tal é 
necessário.

2. A trajetória deve partir da meta 
climática da União para 2030 referida no 
artigo 2.º, n.º 3.

2. Ao apresentar propostas 
legislativas para definir uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve ter em conta o orçamento da União 
relativo aos gases com efeito de estufa, 
determinando a quantidade total restante 
de emissões de gases com efeito de estufa 
como equivalente CO2 que poderá ser 
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emitida até 2050, o mais tardar, sem pôr 
em risco os compromissos da União 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris.
2-A. A Comissão define o orçamento da 
União relativo aos gases com efeito de 
estufa num relatório e transmite esse 
relatório ao Parlamento e ao Conselho até 
31 de dezembro de 2021. A Comissão deve 
disponibilizar ao público esse relatório e a 
sua metodologia de base.

3. Ao definir uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

3. Ao apresentar propostas 
legislativas para definir ou ajustar a 
trajetória em conformidade com os n.ºs 1 e 
1-A, respetivamente, a Comissão deve ter 
em conta os seguintes critérios:

-a) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, nomeadamente os 
relatórios mais recentes do PIAC, da 
IPBES, do CEAC e, sempre que possível, 
dos organismos independentes de 
aconselhamento sobre o clima dos 
Estados-Membros;
-a-A) Custos sociais, económicos e 
ambientais da inação ou de uma ação 
insuficiente;
-a-B) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa 
para todos;

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;
b) Competitividade da economia da 
União;

b) Competitividade da economia da 
União, em particular das PME e dos 
setores mais expostos à fuga de carbono;

b-A) Pegada de carbono dos produtos 
finais e do consumo na União;

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhores tecnologias disponíveis, 
eficazes em termos de custos, seguras e 
suscetíveis de serem aplicadas em mais 
larga escala, respeitando o conceito de 
neutralidade tecnológica e evitando 
qualquer efeito de «vinculação»;

d) Eficiência energética, 
acessibilidade da energia e segurança do 
aprovisionamento energético;

d) Eficiência energética, princípio do 
primado da eficiência energética, 
acessibilidade da energia, redução da 
pobreza energética e segurança do 
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aprovisionamento energético;

d-A) Necessidade de eliminar 
gradualmente os combustíveis fósseis e 
assegurar a sua substituição por energias, 
materiais e produtos renováveis 
produzidos de forma sustentável;

e) Equidade e solidariedade entre os 
Estados-Membros e nos Estados-Membros;

e) Equidade e solidariedade entre os 
Estados-Membros e nos Estados-Membros;

f) Necessidade de assegurar eficácia 
ambiental e progressão ao longo do tempo;

f) Necessidade de assegurar eficácia 
ambiental e progressão ao longo do tempo;

f-A) Necessidade de assegurar a 
sustentabilidade ambiental, incluindo a 
necessidade de combater a crise da 
biodiversidade, restaurando 
simultaneamente os ecossistemas 
degradados e prevenindo a ocorrência de 
danos irreversíveis aos ecossistemas, a fim 
de alcançar os objetivos de biodiversidade 
da União;
f-B) Garantia da subsistência de 
sumidouros naturais estáveis, duradouros 
e eficazes do ponto de vista climático;

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Necessidades de investimento e 
oportunidades de inovação compatíveis 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento taxonomia], tendo 
simultaneamente em conta o risco de 
ativos abandonados;

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa;
i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e o 
objetivo final da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas;
j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC.

(As alíneas h) e j) do texto da Comissão tornaram-se as alíneas -a-B) e -A), respetivamente, 
na alteração do Parlamento. As alíneas -a-B) e -A) também são alteradas.)
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4 Artigo 4

Adaptação às alterações climáticas Adaptação às alterações climáticas

-1-A. A Comissão deve adotar, até 31 de 
janeiro de 2021 e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, uma estratégia 
atualizada da UE para a adaptação às 
alterações climáticas. A estratégia da UE 
atualizada tem como objetivo assegurar 
que as políticas de adaptação têm 
prioridade, são integradas e executadas de 
modo coerente em todas as políticas da 
União, compromissos internacionais, 
acordos comerciais e parcerias 
internacionais.

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris.

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
procurar cumprir os objetivos nacionais e 
da União relativos à adaptação às 
alterações climáticas, tal como definidos 
na estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, bem como assegurar 
progressos contínuos no reforço da 
capacidade de adaptação e da resiliência e 
na redução da vulnerabilidade às alterações 
climáticas, incluindo os ecossistemas 
marinhos e terrestres, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris, e 
integrar a adaptação em políticas e ações 
relevantes em termos socioeconómicos e 
ambientais. Devem centrar-se 
especialmente nas populações e setores 
económicos mais vulneráveis e afetados, 
identificar as insuficiências nesta matéria 
em consulta com a sociedade civil e 
aplicar soluções.

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 

2. Até 31 de dezembro de 2021 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, 
os Estados-Membros devem adotar e 
executar estratégias e planos de adaptação 
a nível nacional e regional que incluam 
quadros de gestão local do risco 
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dos progressos realizados. abrangentes, tendo em conta as 
necessidades e especificidades locais, 
assentes em bases de referência e 
indicadores sólidos em matéria de clima e 
vulnerabilidade e em avaliações dos 
progressos realizados, orientadas pelos 
melhores dados científicos disponíveis e 
atualizados. Estas estratégias e planos 
devem incluir medidas em consonância 
com os objetivos nacionais e da União em 
termos de adaptação às alterações 
climáticas. Em particular, essas 
estratégias devem ter em conta os grupos, 
comunidades e ecossistemas vulneráveis e 
afetados e incluir medidas de gestão, 
restauração e proteção dos ecossistemas 
marinhos e terrestres, a fim de reforçar a 
sua resiliência. Nas suas estratégias, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
especial vulnerabilidade da agricultura e 
dos sistemas alimentares e a segurança 
alimentar, bem como promover soluções 
baseadas na natureza e a adaptação 
baseada nos ecossistemas.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4-A
Coerência dos fluxos financeiros com 
uma via conducente a uma sociedade 

resiliente e com impacto neutro no clima
1. As instituições pertinentes da 
União e os Estados-Membros asseguram 
progressos contínuos para tornar os 
fluxos financeiros públicos e privados 
coerentes com uma via conducente a uma 
sociedade com impacto neutro no clima e 
resiliente, em conformidade com o artigo 
2.º, n.º 1, alínea c), do Acordo de Paris, 
tendo em conta o objetivos da União em 
matéria de clima definidos no artigo 2.º do 
presente regulamento.
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2. Até 1 de junho de 202 e, 
posteriormente, em intervalos regulares, a 
Comissão apresenta, no âmbito das 
avaliações referidas no artigo 5.º, um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a forma como toda a 
legislação pertinente da União, inclusive 
os quadros financeiros plurianuais da 
União e todos os regulamentos específicos 
relativos a fundos e instrumentos no 
âmbito do orçamento da União, terá de 
ser alterada, de molde a incluir 
disposições vinculativas e executórias, 
para assegurar a coerência dos fluxos 
financeiros públicos e privados com os 
objetivos climáticos da União previstos no 
artigo 2.º do presente regulamento. Essa 
avaliação é acompanhada de propostas 
legislativas, sempre que necessário.
3. A Comissão deve divulgar 
anualmente a parte da despesa da União 
que cumpre as categorias taxonómicas 
definidas no Regulamento (UE) 2020/...  
[Regulamento Taxonomia].
4. Para a consecução dos objetivos 
climáticos da União definidos no 
artigo 2.º, as instituições da União e todos 
os Estados-Membros devem eliminar 
gradualmente todas as subvenções diretas 
e indiretas aos combustíveis fósseis até 31 
de dezembro de 2025 e mobilizar o 
investimento sustentável em 
conformidade. A eliminação progressiva 
destas subvenções não terá impacto nos 
esforços de luta contra a pobreza 
energética.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5 Artigo 5

Avaliação dos progressos e das medidas da 
União

Avaliação dos progressos e das medidas da 
União
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1. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia, juntamente com a 
avaliação prevista no artigo 29.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) 2018/1999:

1. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de dois em dois anos, a 
Comissão avalia, juntamente com a 
avaliação prevista no artigo 29.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) 2018/1999:

a) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) Os progressos alcançados por cada 
Estado-Membro e os progressos coletivos 
realizados por todos os Estados-Membros 
na consecução dos objetivos climáticos da 
União definidos no artigo 2.º formulados 
segundo a trajetória a definir, tal como 
referido no artigo 3.º, n.º 1; sempre que a 
trajetória não esteja disponível, a 
avaliação deve ser feita com base nos 
critérios estabelecidos no artigo 3.º, n.º 3, 
e na meta climática para 2030;

b) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
adaptação referida no artigo 4.º.

b) Os progressos alcançados por cada 
Estado-Membro e os progressos coletivos 
realizados por todos os Estados-Membros 
na adaptação referida no artigo 4.º.

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão apresenta essas avaliações e 
respetivas conclusões ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho juntamente com o 
relatório sobre o estado da União da 
Energia elaborado no ano civil em causa 
em conformidade com o artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999, e 
disponibiliza-as ao público.

2. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão revê:

2. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de dois em dois anos, a 
Comissão revê:

a) A compatibilidade das medidas da 
União com o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) A compatibilidade das medidas e 
políticas da União, incluindo a legislação 
setorial, a ação externa da União e o 
orçamento da União, com os objetivos 
climáticos da União estabelecidos no 
artigo 2.º, formulados segundo a trajetória 
a definir referida no artigo 3.º, n.º 1; 
sempre que a trajetória não esteja 
disponível, a avaliação deve ser feita com 
base nos critérios estabelecidos no artigo 
3.º, n.º 3, e na meta climática para 2030;

b) A adequação das medidas da União 
para assegurar os progressos na adaptação 
a que se refere o artigo 4.º.

b) A adequação das medidas e 
políticas da União, incluindo a legislação 
setorial, a ação externa da União e o 
orçamento da União, para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
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artigo 4.º.

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.ºs 1 e 2, concluir que as 
medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º, n.º 1, ou não são 
adequadas para assegurar progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º, ou 
que os progressos realizados na consecução 
do objetivo de neutralidade climática ou 
na adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.ºs 1 e 2, concluir que as 
medidas e as políticas da União são 
incoerentes com os objetivos climáticos da 
União definidos no artigo 2.º ou não são 
adequadas para assegurar progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º, ou 
que os progressos realizados na consecução 
dos objetivos climáticos da União 
definidos no artigo 2.º ou na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º são insuficientes, 
a Comissão, logo que possível, toma as 
medidas necessárias em conformidade com 
os Tratados para corrigir esta incoerência, 
ou, o mais tardar, em simultâneo com a 
revisão da trajetória referida no artigo 3.º, 
n.º 1-A.

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, todos os projetos de medidas ou 
propostas legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, 
incluir esta análise na avaliação do 
impacto dessas medidas ou propostas e 
publicar, no momento da adoção, o 
resultado desta avaliação.

4. Incumbe à Comissão avaliar a 
coerência de todos os projetos de medida, 
inclusive, mas não exclusivamente, 
qualquer proposta legislativa e 
orçamental, com os objetivos da União em 
matéria de clima definidos no artigo 2.º e 
alinhar o projeto de medida com esses 
objetivos antes da adoção. Essa análise é 
incluída em qualquer avaliação de 
impacto dessas medidas ou propostas. 
Uma vez definida a trajetória a que se 
refere o artigo 3.º, n.º 1, e estabelecido o 
orçamento relativo aos gases com efeito 
de estufa a que se refere o artigo 3.º, n.º 2-
A, estes aspetos constituem a base para a 
avaliação. A Comissão torna essa 
avaliação e os seus resultados diretamente 
acessíveis ao público logo que aquela 
esteja concluída e, em qualquer caso, 
antes da adoção da medida ou proposta 
associada.

4-A. A Comissão utiliza a avaliação 
referida no n.º 4 para promover o 
intercâmbio de boas práticas e para 
identificar medidas destinadas a 
contribuir para a consecução dos 
objetivos do presente regulamento.
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Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6 Artigo 6

Avaliação de medidas nacionais Avaliação de medidas nacionais

1. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia:

1. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de dois em dois anos, a 
Comissão avalia:

a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima ou nos 
relatórios de progresso bienais 
apresentados em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, a coerência 
das medidas nacionais identificadas como 
pertinentes para a consecução do objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima, nas 
estratégias nacionais de longo prazo ou 
nos relatórios de progresso  apresentados 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2018/1999, a coerência das medidas 
nacionais identificadas como pertinentes 
para a consecução dos objetivos climáticos 
da União definidos no artigo 2.º, n.º 1, 
formulados segundo a trajetória a definir 
referida no artigo 3.º, n.º 1; sempre que a 
trajetória não esteja disponível, a 
avaliação deve ser feita com base nos 
critérios estabelecidos no artigo 3.º, n.º 3, 
e na meta climática para 2030;

b) A adequação das medidas nacionais 
destinadas a assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º.

b) A adequação e a eficácia das 
medidas nacionais destinadas a assegurar 
os progressos na adaptação a que se refere 
o artigo 4.º.

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão apresenta essas avaliações e 
respetivas conclusões ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho juntamente com o 
relatório sobre o estado da União da 
Energia elaborado no ano civil em causa 
em conformidade com o artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999, e 
disponibiliza-as ao público.

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos alcançados por cada Estado-
Membro e os progressos coletivos e 
individuais avaliados em conformidade 
com o artigo 5.º, n.º 1, verificar que as 
medidas de determinado Estado-Membro 
são incoerentes com os objetivos 
climáticos  da União, formulado segundo a 
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progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as. 

trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, uma 
vez definida a trajetória, ou não são 
adequadas para assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º, a 
Comissão deve formular recomendações 
ao Estado-Membro. a Comissão pode 
formular recomendações ao Estado-
Membro, publicando-as.

2-B. A Comissão inclui na 
recomendação a que se refere o n.º 2 do 
presente artigo propostas destinadas a 
assegurar o progresso em matéria de 
adaptação a que se refere o artigo 4.º. 
Essas propostas podem incluir, se for caso 
disso, potenciais apoios técnicos 
adicionais  relacionados com a inovação e 
os conhecimentos especializados ou 
outros apoios necessários.

3. Sempre que seja formulada uma 
recomendação nos termos do n.º 2, são 
aplicáveis os seguintes princípios:

3. Sempre que seja formulada uma 
recomendação nos termos do n.º 2, são 
aplicáveis os seguintes princípios:

a) O Estado-Membro em causa deve 
tê-la devidamente em conta num espírito 
de solidariedade entre a União e os 
Estados-Membros e entre estes;

a) O Estado-Membro em causa deve, 
no prazo de seis meses a contar da 
receção da recomendação, notificar a 
Comissão das medidas que tenciona 
adotar para tê-la devidamente em conta 
num espírito de solidariedade entre a União 
e os Estados-Membros e entre estes, em 
conformidade com o princípio da 
cooperação sincera;

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em 
que a recomendação for formulada, a 
forma como a teve devidamente em conta. 
Se decidir não acatar a recomendação ou 
uma parte substancial da mesma, o 
Estado-Membro deve justificá-lo à 
Comissão;

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no prazo de 18 meses a contar da 
receção da recomendação, a forma como a 
teve devidamente em conta e as medidas 
de seguimento adotadas; estas 
informações devem ser incluídas no 
relatório de progresso apresentado nesse 
ano, em conformidade com o artigo 17.º 
do Regulamento (UE) 2018/1999;

c) As recomendações devem 
complementar as mais recentes 
recomendações por país formuladas no 
contexto do Semestre Europeu.

c) As recomendações devem 
complementar as mais recentes 
recomendações por país formuladas no 
contexto do Semestre Europeu.

3-A. No prazo de três meses a contar a 
apresentação do primeiro relatório de 
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progresso referido na alínea b) do n.º 3, a 
Comissão deve avaliar se as medidas 
adotadas pelo Estado-Membro em causa 
tratam de forma adequada as 
preocupações suscitadas nas 
recomendações. Essa avaliação e os 
respetivos resultados devem ser 
disponibilizados ao público no momento 
da adoção.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7 Artigo 7

Disposições comuns relativas à avaliação 
da Comissão

Disposições comuns relativas à avaliação 
da Comissão

1. Além das medidas nacionais 
referidas no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), a 
Comissão deve basear a sua avaliação 
referida nos artigos 5.º e 6.º pelo menos 
nos seguintes elementos:

1. Além das medidas nacionais 
referidas no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), a 
Comissão deve basear a sua avaliação 
referida nos artigos 5.º e 6.º pelo menos 
nos seguintes elementos:

a) Informações apresentadas e 
comunicadas ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2018/1999;

a) Informações apresentadas e 
comunicadas ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2018/1999;

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA);

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) e do Centro Comum de 
Investigação (CCI);

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus, incluindo dados eventualmente 
disponíveis sobre perdas decorrentes de 
impactos climáticos adversos; (Não se 
aplica à versão portuguesa)

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus e mundiais, incluindo dados 
eventualmente observados e projetados 
sobre perdas decorrentes de impactos 
climáticos adversos e estimativas dos 
custos da inação ou do diferimento da 
ação; (Não se aplica à versão portuguesa)

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC; (Não se aplica à 
versão portuguesa)

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC, do PNUA, da 
IPBES, da ECCC e, sempre que possível, 
dos organismos nacionais independentes 
de aconselhamento sobre o clima dos 
Estados-Membros; (Não se aplica à versão 
portuguesa)
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e) Informações complementares sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, nomeadamente, 
quando disponíveis, sobre investimentos 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2020/... [Regulamento Taxonomia].

e) Informações complementares sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, nomeadamente, 
quando disponíveis, sobre investimentos 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2020/... [Regulamento Taxonomia].

2. Incumbe à AEA, em conformidade 
com o seu programa de trabalho anual, 
assistir a Comissão na preparação da 
avaliação referida nos artigos 5.º e 6.º.

2. Incumbe à AEA, em conformidade 
com o seu programa de trabalho anual, 
assistir a Comissão na preparação da 
avaliação referida nos artigos 5.º e 6.º.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8 Artigo 8

Participação do público Participação do público e transparência
Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

1. Compete à Comissão e aos 
Estados-Membros colaborar com todas as 
partes da sociedade, designadamente 
governos locais e regionais, de modo a 
capacitá-las e habilitá-las para agirem no 
sentido de uma sociedade justa, com 
impacto neutro no clima e resiliente às 
alterações climáticas, nomeadamente 
através do pacto europeu para o clima 
referido no n.º 2. A Comissão e os 
Estados-Membros devem dinamizar um 
processo inclusivo, acessível e 
transparente a todos os níveis, incluindo a 
nível nacional, regional e local, com os 
parceiros sociais e com as universidades, 
os cidadãos e a sociedade civil para o 
intercâmbio de boas práticas e a 
identificação de ações destinadas a 
contribuir para a realização dos objetivos 
do presente regulamento. Além disso, pode 
também basear-se nos diálogos a vários 
níveis no domínio do clima e da energia, 
estabelecidos pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.
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2. A Comissão estabelece um pacto 
climático europeu com o objetivo de 
envolver os cidadãos, os parceiros sociais 
e as partes interessadas na elaboração de 
políticas climáticas a nível da União e de 
promover o diálogo e a difusão de 
informação científica sobre as alterações 
climáticas e os seus aspetos sociais e em 
matéria de igualdade de género, bem 
como de partilhar as boas práticas em 
matéria de iniciativas climáticas.
3. Ao tomarem medidas para a 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática previsto no artigo 2.º, n.º 1, os 
Estados-Membros asseguram a 
informação e a consulta dos cidadãos, da 
sociedade civil e dos parceiros ao longo do 
processo legislativo. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem funcionar de 
forma transparente.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9 Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações:  
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
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efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do disposto no artigo 3.º só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9-A
Revisão

Seis meses após cada  avaliação global a 
que se refere o artigo 14.º do Acordo de 
Paris, a Comissão procede à revisão de 
todos os elementos do presente 
regulamento, tendo em conta os melhores 
e mais recentes dados científicos 
disponíveis, nomeadamente as últimas 
conclusões e as recomendações do PIAC e 
do ECCC, a evolução à escala 
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internacional e os esforços empreendidos 
para limitar o aumento da temperatura 
mundial a 1,5 º C, e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, acompanhado, se necessário, 
de propostas legislativas.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aplicar estratégias e medidas 
concebidas para cumprir o objetivo da 
União em matéria de neutralidade 
climática, estabelecido no artigo 2.º do 
Regulamento .../... [Lei do Clima], os 
objetivos e metas da União da Energia e, 
em concreto para o primeiro período de dez 
anos, de 2021 a 2030, as metas da União 
para 2030 em matéria de energia e de 
clima;

a) Aplicar estratégias e medidas 
concebidas para cumprir os objetivos e as 
metas da União da Energia e os 
compromissos de longo prazo em matéria 
de emissões de gases com efeito de estufa 
da União consentâneos com o Acordo de 
Paris, em particular os objetivos 
climáticos da União estabelecidos no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima] e, em concreto para o primeiro 
período de dez anos, de 2021 a 2030, as 
metas da União para 2030 em matéria de 
energia e de clima;»;

Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 2 – ponto 11

Texto em vigor Alteração

2-A) No artigo 2.º, o ponto 11 passa a 
ter a seguinte redação:

(11)  «Metas da União para 2030 em 
matéria de energia e de clima», a meta 
vinculativa ao nível da União de uma 
redução doméstica mínima, até 2030, de 
40 % das emissões de gases com efeito de 
estufa em toda a economia, em

‘(11) «Metas da União para 2030 em 
matéria de energia e de clima» são a meta 
vinculativa ao nível da União de uma 
redução doméstica das emissões de gases 
com efeito de estufa, que deve ser 
alcançada até 2030, nos termos do artigo 
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relação aos níveis de 1990, a meta 
vinculativa ao nível da União de uma quota 
mínima de 32 % de energia renovável 
consumida na União em 2030, a meta 
vinculativa ao nível da União de aumento 
em, pelo menos, 32,5 % da eficiência 
energética em 2030, e a meta de 15 % de 
interligações elétricas para 2030, ou 
outras metas posteriores nesta matéria, 
acordadas pelo Conselho Europeu ou pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho para 
2030;

2.º, n.º 3, do Regulamento (UE)…/... [Lei 
do Clima], a meta vinculativa ao nível da 
União de uma quota da energia de fontes 
renováveis consumida na União em 2030, 
nos termos do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
(UE) 2018/2001, a meta vinculativa ao 
nível da União de aumento da eficiência 
energética em 2030, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, da Diretiva 2012/27/UE, e a 
meta de 15 % de interligação elétrica para 
2030»;

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 2 – n.º 62-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B) Ao artigo 2.º é aditado o seguinte 
número:
62-A) «Público em causa»: o público 
afetado ou suscetível de ser afetado pelos 
processos decisórios no domínio do 
ambiente a que se refere nos capítulos 2.º, 
n.º 2, ou neles interessado. Para efeitos da 
presente definição, consideram-se 
interessadas as organizações não 
governamentais que promovem a proteção 
do ambiente e cumprem os requisitos 
previstos na legislação nacional.»

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma avaliação dos impactos das 
políticas e medidas planeadas para o 

f) Uma avaliação dos impactos das 
políticas e medidas planeadas para o 
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cumprimento dos objetivos enunciados na 
alínea b) do presente número, 
nomeadamente a coerência dos mesmos 
com o objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima], com os objetivos de longo prazo de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa no âmbito do Acordo de Paris e 
com as estratégias de longo prazo referidas 
no artigo 15.º;»;

cumprimento dos objetivos enunciados na 
alínea b) do presente número, 
nomeadamente a coerência dos mesmos 
com os objetivo climáticos da União 
definidos no artigo 2.º do Regulamento 
.../... [Lei do Clima], com os objetivos de 
longo prazo de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa no âmbito do 
Acordo de Paris e com as estratégias de 
longo prazo referidas no artigo 15.º;

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a) – ponto 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

3-A) No artigo 4.º, primeiro parágrafo, 
a parte introdutória da alínea a), ponto 1), 
passa a ter a seguinte redação:

(1) Para as emissões e remoções de 
gases com efeito de estufa, e com vista a 
contribuir para o cumprimento da meta de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em toda a economia da União:

«1) Para as emissões e remoções de gases 
com efeito de estufa, e com vista a 
contribuir para o cumprimento dos 
objetivos climáticos da União definidos no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima];»

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

c) Forma como as políticas e medidas 
existentes e as políticas e medidas 
planeadas contribuem para a consecução 
do objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima].;

c) Forma como as políticas e medidas 
existentes e as políticas e medidas 
planeadas contribuem para a consecução 
dos objetivos da União em matéria de 
clima definidos no artigo 2.º do 
Regulamento .../... [Lei do Clima].»;
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Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 11.º- A
Acesso à justiça

1. Os Estados-Membros asseguram 
que, em conformidade com a respetiva 
legislação nacional, os membros do 
público que demonstrem um interesse 
suficiente ou que invoquem a violação de 
um direito, nos casos em que o Direito 
processual administrativo de um Estado-
Membro exija tal direito, tenham acesso a 
um recurso nos tribunais ou noutro órgão 
independente e imparcial criado por lei 
para impugnar a legalidade substantiva 
ou processual de decisões, atos ou 
omissões abrangidos pelo artigo 10.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.
2. Os Estados-Membros determinam 
a fase na qual as decisões, atos ou 
omissões podem ser impugnados.
3. Os Estados-Membros determinam 
o que constitui um interesse suficiente e a 
violação de um direito, em consonância 
com o objetivo de proporcionar ao público 
em causa um amplo acesso à justiça. Para 
o efeito, considera-se que a organização 
não governamental abrangida pela 
definição do artigo 2.º, n.º 62-A tem um 
interesse suficiente ou tem direitos 
suscetíveis de serem violados para efeitos 
do disposto no n.º 1 do presente artigo. 
4. O presente artigo não exclui a 
possibilidade de um recurso preliminar 
para uma autoridade administrativa e não 
afeta o requisito de exaustão dos recursos 
administrativos prévios aos recursos 
judiciais, caso esse requisito exista na 
legislação nacional. O referido processo 
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deve ser justo, equitativo, célere e não 
exageradamente dispendioso.
5. Os Estados-Membros garantem 
que sejam postas à disposição do público 
informações práticas relativas ao acesso 
às vias de recurso administrativo e 
judicial.»

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 5-B (novo)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 15 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

5-B) No artigo 15.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

1. Até 1 de janeiro de 2020, e 
posteriormente até 1 de janeiro de 2029 e 
de dez em dez anos após essa data, cada 
Estado-Membro deve preparar e apresentar 
à Comissão a sua estratégia de longo prazo, 
com uma perspetiva de pelo menos 30 
anos.  Os Estados-Membros deverão, se 
necessário, atualizar essas estratégias de 
cinco em cinco anos. 

‘1. Até 1 de janeiro de 2020, e 
posteriormente até 1 de janeiro de 2029 e 
de dez em dez anos após essa data, cada 
Estado-Membro deve preparar e apresentar 
à Comissão a sua estratégia de longo prazo, 
com um horizonte temporal até 2050 e 
uma perspetiva de 30 anos. Os Estados-
Membros deverão, se necessário, atualizar 
essas estratégias de cinco em cinco anos.»

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A concretização a longo prazo de 
reduções de emissões de gases com efeito 
de estufa e de aumentos das remoções 
desses gases por sumidouros em todos os 
setores de acordo com o objetivo da União 
em matéria de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º do Regulamento .../... 
[Lei do Clima];

c) A concretização a longo prazo de 
reduções de emissões de gases com efeito 
de estufa em todos os setores da economia 
e de aumentos das remoções desses gases 
por sumidouros, no contexto da 
necessidade, segundo o Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) de reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa da União de 
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um modo eficaz em termos de custos e 
aumentar as remoções por sumidouros, 
para atingir os objetivos fixados no 
Acordo de Paris no que respeita à 
temperatura, de modo a conseguir na 
União, o mais tardar, até 2050, um 
equilíbrio entre as emissões 
antropogénicas por fontes e a remoção 
por sumidouros de gases com efeito de 
estufa e alcançar posteriormente um nível 
emissões negativo, tal como definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima];»

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (UE) 2018/1999
Anexo I – parte I – secção A – ponto 3.1.1. – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Políticas e medidas para atingir a 
meta fixada no Regulamento (UE) 
2018/842, conforme referido no 
ponto 2.1.1, e políticas e medidas para dar 
cumprimento ao Regulamento (UE) 
2018/841, que abranjam todos os principais 
setores emissores e os setores para o 
aumento das remoções, na perspetiva do 
objetivo de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º do Regulamento .../... 
[Lei do Clima];

i) Políticas e medidas para atingir a 
meta fixada no Regulamento (UE) 
2018/842, conforme referido no 
ponto 2.1.1, e políticas e medidas para dar 
cumprimento ao Regulamento (UE) 
2018/841, que abranjam todos os principais 
setores emissores e os setores para o 
aumento das remoções, na perspetiva dos 
objetivos da União em matéria de clima 
definidos no artigo 2.º do Regulamento 
.../... [Lei do Clima];

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (UE) 2018/1999
Anexo I – parte I – secção B – ponto 5.5

Texto da Comissão Alteração

5.5. Contribuição das políticas e 
medidas planeadas para a consecução do 
objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 

5.5. Contribuição das políticas e 
medidas planeadas para a consecução dos 
objetivos da União em matéria de clima 
definidos no artigo 2.º do Regulamento 
.../... [Lei do Clima]»;
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Clima];

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1  – ponto 7-A (novo)
Regulamento (UE) 2018/1999
Anexo IV – ponto 2.1.1.

Texto em vigor Alteração

7-A) No anexo IV, o ponto 2.1.1. passa 
a ter a seguinte redação:

2.1.1. Reduções de emissões e aumento 
das remoções projetadas até 2050 

‘2.1.1. Emissões cumulativas projetadas 
para o período de 2021 a 2050, com o 
objetivo de contribuir para a consecução 
do orçamento de GEE da União 
estabelecido no artigo 3.º, n.º 2-A, do 
Regulamento .../...  [Lei do Clima];

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (UE) 2018/1999
Anexo VI – alínea c) – subalínea viii)

Texto da Comissão Alteração

viii) uma avaliação da contribuição da 
política ou medida para a consecução do 
objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima] e para a realização da estratégia de 
longo prazo referida no artigo 15.º;.

viii) uma avaliação da contribuição da 
política ou medida para a consecução do 
objetivo da União em matéria de clima 
definidos no artigo 2.º do Regulamento 
.../... [Lei do Clima] e para a realização da 
estratégia de longo prazo referida no 
artigo 15.º;.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Alterações ao Regulamento (UE) 

2018/842
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No Regulamento (UE) 2018/842 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 1-A, 
são inseridos os seguintes parágrafos no 
artigo 5.º:
«5-A. «Nas transações efetuadas ao 
abrigo da disposição a que se refere o 
artigo 5.º, n.º 5, o preço mínimo das 
dotações anuais de emissões é fixado em 
100 euros por cada tonelada de 
equivalente de CO2.
5-B. Os Estados-Membros devem 
informar a Comissão de quaisquer 
medidas tomadas ao abrigo do presente 
número e comunicar, até 31 de março de 
2025, a sua intenção de recorrer às 
disposições previstas no artigo 5.º, n.º 5.
5-C. O mais tardar até junho de 2025, a 
Comissão avalia relativamente a todos os 
Estados-Membros a intenção de recorrer 
às disposições previstas no artigo 5.º, n.º 
5, e disponibilizar ao público o impacto 
orçamental do recurso a essas 
disposições.»
____________________
1-A Regulamento (UE) 2018/842 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo às reduções 
anuais obrigatórias das emissões de gases 
com efeito de estufa pelos Estados-
Membros entre 2021 e 2030 como 
contributo para a ação climática a fim de 
cumprir os compromissos assumidos no 
âmbito do Acordo de Paris e que altera o 
Regulamento (UE) n.º 525/2013 (JO L 56 
de 19.6.2018, p. 26).

Justificação 

Para assegurar que os Estados-Membros cumprem as respetivas metas nacionais e garantem 
a total transparência nos meios e na flexibilidade usados para tal, deve ser introduzido um 
preço fixo de 100 euros para a transferência de subvenções entre os Estados-Membros. A 
Comissão deve analisar e divulgar ao público essas transações e os seus potenciais impactos 
– positivos e negativos – no orçamento dos Estados-Membros e informar o Semestre Europeu 
em conformidade.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

SÍNTESE DOS FACTOS E CONCLUSÕES

Introdução
Ao longo das últimas décadas, a União Europeia conseguiu dissociar as reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa do crescimento económico e deverá reduzir as 
emissões em cerca de 45 % até 2030, em comparação com os níveis de 1990. Tal constitui um 
ponto de partida promissor nos esforços da União a longo prazo para alcançar a neutralidade 
climática.  

O Pacto Ecológico Europeu visa fazer da Europa o primeiro continente com impacto neutro 
no clima até 2050, melhorando simultaneamente a qualidade de vida dos cidadãos europeus e 
criando uma economia moderna, eficiente em termos de recursos e competitiva. A Lei 
Europeia do Clima é a pedra angular do Pacto Ecológico Europeu, uma vez que consagra na 
legislação o objetivo da União de atingir um nível nulo de emissões líquidas de gases com 
efeito de estufa até 2050, o mais tardar. O objetivo da neutralidade climática comporta uma 
transição de dimensões históricas, a que a Europa será submetida nas próximas décadas. Esta 
transição significa mudanças para a nossa sociedade no seu todo. São necessárias 
transformações em todos os Estados-Membros e em todos os setores da economia, que 
comportarão para os cidadãos mudanças comportamentais e de estilo de vida, a fim de 
eliminar progressivamente a economia baseada nos combustíveis fósseis e alcançar o objetivo 
de neutralidade climática. 

Para ser bem-sucedida, a transição deve ser realizada de forma sustentável do ponto de vista 
social, ecológico e económico, bem como garantir que ninguém fique excluído. A transição 
da Europa para alcançar a neutralidade climática é indissociável dos nossos esforços para 
alcançar uma sociedade equitativa e justa para todos os cidadãos. A participação e o apoio dos 
nossos cidadãos e parceiros sociais é uma condição prévia indispensável para o êxito dos 
esforços da União na luta contra as alterações climáticas. 

O ano de 2050 pode parecer longe num futuro distante. No entanto, para assegurar que a 
União alcance este objetivo de forma previsível e estável, evitando simultaneamente os 
enormes custos sociais, económicos e ambientais da inação e de uma ação insuficiente, a 
Europa deve tomar medidas rápidas e decisivas para reduzir significativamente as emissões de 
gases com efeito de estufa em toda a economia, tomando simultaneamente medidas de 
adaptação continuadas e mais ambiciosas.

A última década foi a mais quente de sempre no mundo, tendo 2019 sido o ano mais quente 
na Europa3. A resposta global às alterações climáticas não está, até à data, em conformidade 
com os objetivos do Acordo de Paris. O mundo está desastrosamente cada vez mais perto de 
exceder permanentemente o limite de aquecimento global de 1,5 °C, com prejuízos 
irreparáveis para o planeta.

Face ao aumento das temperaturas e ao aumento das emissões de gases com efeito de estufa, a 
União não tem tempo a perder. Quanto mais tempo esperarmos para transformar a nossa 
sociedade, maiores serão os custos e os desafios para assegurar que a transformação da 
economia seja realizada de forma responsável e gradual. A Europa tem a responsabilidade e 

3 Comissão europeia, Climate bulletin, Copernicus https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
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os recursos necessários para continuar a liderar os esforços conjuntos para limitar as 
alterações climáticas. Os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devem orientar os esforços da União e servir de 
base às ambições da Lei Europeia do Clima. 

Objetivos nacionais vinculativos 
Com o objetivo de assegurar que os Estados-Membros respeitem os compromissos assumidos 
no âmbito do Acordo de Paris, a relatora propõe que todos os Estados-Membros assegurem 
que atingem um nível nulo de emissões líquidas no seu território até 2050, o mais tardar. 
Trata-se de uma questão de justiça, mas é também uma forma de todos os Estados-Membros 
beneficiarem da transição para a neutralidade climática. O adiamento desta transição 
aumentaria os riscos de consequências sociais e económicas, ao passo que uma ação rápida e 
medidas nacionais vinculativas para reduzir as emissões, em conformidade com o objetivo da 
neutralidade climática, garantirá uma melhor previsibilidade e abrirá caminho a novos 
empregos e a um crescimento económico mais forte. Por razões de solidariedade, aquando da 
aplicação de mecanismos de apoio e de financiamento, como o Fundo para uma Transição 
Justa, a União deve ter em conta que os pontos de partida para alcançar a neutralidade 
climática variam entre os Estados-Membros.

Emissões negativas após 2050
Tendo em vista assegurar a continuidade e a previsibilidade dos esforços da União para 
reduzir as emissões, a relatora propõe que o objetivo da neutralidade climática seja 
complementado por um objetivo pós-2050, a fim de assegurar que, até 2051, as remoções de 
gases com efeito de estufa excedam as emissões na União e em todos os Estados-Membros.

Objetivos intermédios e previsibilidade na redução das emissões
No intuito de assegurar que a União atinja a neutralidade climática até 2050, o mais tardar, e 
que a Europa cumpra os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris, a União 
necessita de objetivos claros e adequados de redução das alterações climáticas para 2030 e 
2040. 

Estes objetivos servirão tanto de marcos como de balizas para a avaliação das medidas da 
União e dos progressos realizados para alcançar o objetivo da neutralidade climática. Os 
objetivos devem refletir os melhores e mais recentes dados científicos disponíveis e estar 
plenamente alinhados com a redução de emissões necessária para garantir que a Europa 
respeite o Acordo de Paris e os objetivos nele previstos para a temperatura, em especial o 
objetivo de limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais.4

Por conseguinte, a relatora propõe reforçar o objetivo climático da União para 2030, ou seja, 
uma redução de 65 % das emissões comparativamente aos níveis de 1990. Como resulta do 
relatório de 2019 do PNUA sobre o desfasamento em termos de emissões, é necessário, a 
partir de agora, reduzir as emissões globais em 7,6 % por ano, a fim de limitar o aquecimento 
global a 1,5 °C. Para a UE, mesmo sem ter em conta as questões relacionadas com a igualdade, tais 
como as emissões per capita ou a responsabilidade pelas emissões históricas, tal significaria uma 

4 Programa das Nações Unidas para o Ambiente, «Emissions Gap Report 2018» (relatório de 2018 sobre o 
desfasamento em termos de emissões)



RR\1213849PT.docx 83/262 PE648.563v03-00

PT

redução de 68 % até 2030 comparativamente aos níveis de 1990. A Comissão deve também 
considerar a possibilidade de propor um objetivo climático intermédio para 2040 de redução 
das emissões entre 80 e 85 % e apresentar uma proposta legislativa ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho para esse efeito. Estes objetivos são igualmente necessários para garantir a maior 
previsibilidade e transparência possível para a sociedade e para todos os setores económicos.

Na mesma ordem de ideias, a relatora não considera que a proposta da Comissão de 
estabelecer atos delegados para a trajetória de redução das emissões seja adequada ou 
conforme com os Tratados. Por conseguinte, a fim de assegurar a plena transparência e a 
participação democrática do público neste processo, a relatora é de opinião que a trajetória é 
mais bem definida através do processo de codecisão em que participam o Parlamento Europeu 
e o Conselho.

Garantir decisões e controlos baseados em dados científicos
Dados científicos atualizados e investigação são elementos fundamentais para decidir sobre a 
forma como a União deve alcançar a neutralidade climática. Os relatórios do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas são não só um apelo necessário aos 
decisores, mas também ajudaram toda a sociedade a compreender o impacto das emissões de 
gases com efeito de estufa no nosso planeta. A relatora considera que deve ser criado à escala 
europeia um painel europeu independente sobre as alterações climáticas, para assegurar que 
os conhecimentos científicos e os melhores dados e informações atualizados sejam 
plenamente tidos em conta na definição das medidas tomadas pela União para alcançar a 
neutralidade climática, bem como nas avaliações destas medidas.

Definir um orçamento da União para o carbono
Para que a ação climática seja responsável, há que saber exatamente quanto é que a Europa 
pode emitir, sem pôr em causa os compromissos assumidos pela União no âmbito do Acordo 
de Paris. Por conseguinte, a relatora insta a Comissão a estabelecer um orçamento da União 
para o carbono, que defina a quantidade remanescente total de emissões de gases com efeito 
de estufa para a economia da União e discriminada por setor económico, que pode ser emitida 
sem pôr em risco os compromissos assumidos pela União ao abrigo do Acordo de Paris. O 
orçamento da União para o carbono é uma parte fundamental dos esforços da União para 
alcançar a neutralidade climática e das avaliações das medidas políticas em vigor para esse 
efeito.

Contributos setoriais
Todos os setores da economia terão de contribuir para a transição para a neutralidade 
climática. Tendo em vista facilitar o progresso e a tomada de decisões para o efeito, cada setor 
pode estabelecer um roteiro que descreva a forma como pode reduzir as emissões para níveis 
próximos de zero e até quando, sendo 2050 a data limite, e identificar também os obstáculos e 
as oportunidades, bem como as soluções tecnológicas que terão de ser desenvolvidas e os 
investimentos que terão de ser realizados no setor.

Os transportes marítimos e aéreos são os principais emissores e têm a responsabilidade 
específica de reduzir as suas emissões. O setor dos transportes marítimos é atualmente o único 
setor que não é explicitamente abordado nos objetivos de redução das emissões da União. Ao 
mesmo tempo, prevê-se que as emissões de gases com efeito de estufa provenientes do setor 
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dos transportes marítimos aumentem significativamente até 2050, podendo atingir até essa 
data o valor de 86 % acima dos níveis de 1990. Por conseguinte, a relatora considera que a 
Comissão deve avaliar, em especial, as opções para alinhar as emissões da aviação e do 
transporte marítimo com o objetivo de 2030 e o objetivo de neutralidade climática para 2050, 
a fim de reduzir essas emissões para emissões líquidas nulas até 2050, o mais tardar, e 
apresentar propostas legislativas para esse efeito.
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PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
quadro para alcançar a neutralidade climática e que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(Lei Europeia do Clima)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Relator de parecer (*): Zdzisław Krasnodębski

(*) Comissões associadas – Artigo 57.º do Regimento

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Para a maioria dos cientistas especializados no clima está provado que as alterações observadas 
climáticas à escala mundial e regional nos últimos 50 anos se devem quase exclusivamente à 
influência humana no sistema climático e que é necessário tomar medidas urgentes. Os 
movimentos sociais que exigem uma ação climática em grande escala aumentaram nos últimos 
anos e estabeleceram-se como vozes influentes no debate sobre como conceber as políticas em 
matéria de clima, especialmente tendo em vista a redução das emissões de GEE. Um recente 
relatório da Comissão Mundial para a Adaptação realça que investir em medidas de adaptação, 
que minimizem o impacto dos riscos climáticos, assim como dispor de mecanismos para 
recuperar rapidamente do impacto, faz sentido do ponto de vista económico, social e ético.

As alterações climáticas são um desafio mundial, e por isso a resposta deve também ser dada a 
nível mundial e envolver todos os países. A União esforça-se por ser pioneira em matéria de 
políticas climáticas e de soluções em prol da neutralidade climática. Não obstante, deve fazer 
mais para apoiar e impulsionar uma ação mais robusta nos países parceiros, nomeadamente 
através de relações comerciais. Em 2017, as emissões de gases com efeito de estufa na UE-28 
diminuíram 22 % em comparação com os níveis de 1990, o que colocou a UE no bom caminho 
para superar o seu objetivo de redução em 20 % das emissões de gases com efeito de estufa até 
2020. As emissões de GEE da UE representam 9,3 % das emissões mundiais, registando uma 
tendência decrescente nas últimas décadas, ao mesmo tempo que alguns dos países com níveis 
mais elevados de emissões continuam a registar uma tendência crescente. 

As políticas climáticas devem ter em conta uma série de fatores importantes, incluindo a 
competitividade das economias e o bem-estar e necessidades fundamentais dos cidadãos. A 
configuração e o ritmo da transição devem ter em conta as especificidades nacionais, 
nomeadamente o cabaz energético, a segurança do aprovisionamento energético, a estrutura do 
emprego e as capacidades económicas. Tal como definido no relatório da IRENA (Agência 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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Internacional para as Energias Renováveis) intitulado «Measuring the Socio-economics of 
Transition: Focus on Jobs» (Medição dos dados socioeconómicos da transição: o enfoque no 
emprego), o aumento das oportunidades de emprego nas previsões sobre a transição apresenta 
uma distribuição desigual nos diferentes países e regiões, e a criação de emprego em novos 
setores, e nomeadamente nas fontes renováveis de energia, não está necessariamente alinhada, 
nem no tempo nem em termos geográficos, com a perda de postos de trabalho. A transição 
deve, por conseguinte, ser cuidadosamente concebida, com mudanças graduais nos domínios 
contributivos e com o devido cuidado para assegurar que as regiões industriais preservem a sua 
empregabilidade. Os esforços devem concentrar-se na revitalização económica das regiões que 
suportam o peso das políticas climáticas, em vez de se fiarem na mobilidade dos trabalhadores, 
com o consequente risco de despovoamento.

Aquando da conceção da sua política climática de longo prazo, a União baseia as suas decisões 
estratégicas sobre os objetivos em matéria de energia e clima no consenso alcançado no 
Conselho Europeu. Tal é fundamental para respeitar os Tratados e possibilitar que todos os 
Estados-Membros participem na mesma medida na definição de prioridades e metas. O 
Conselho Europeu de 12 de dezembro de 2019 aprovou o objetivo coletivo de alcançar uma UE 
com impacto neutro no clima até 2050 e reconheceu que esta transição exigiria esforços 
significativos em matéria de investimento. 

Muitos setores económicos fundamentais são afetados por mudanças a longo prazo a nível da 
temperatura, da precipitação, da subida do nível do mar e de fenómenos extremos, que são 
atribuídos às alterações climáticas. Os diferentes setores económicos devem ser obrigados a 
contribuir de forma adequada para o objetivo de neutralidade climática, com base na sua 
dimensão relativa, no seu potencial em matéria de reduções e remoções e nos esforços em 
matéria de investimento.  As emissões de combustível, incluindo a queima (sem os transportes), 
foram responsáveis por 54 % dos GEE da UE-28 em 2017, ao passo que a queima de 
combustíveis para os transportes (incluindo a aviação internacional) foi responsável por 25 %, 
a agricultura por 10 %, os processos industriais e a utilização de produtos por 8 % e a gestão de 
resíduos por 3 %. A descarbonização do setor da energia é um dos desafios importantes para a 
UE. No entanto, sem a contribuição de todos os setores principais da economia, a transição 
seria insuficiente e injusta. Todos os setores, abrangidos ou não pelo Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão (RCLE), devem envidar esforços comparáveis para cumprir o objetivo da 
União em matéria de neutralidade climática.

A Comissão deve definir orientações para os setores fundamentais sobre as trajetórias 
indicativas para a redução das emissões de GEE nesses setores à escala da União. Desta forma 
esses setores teriam a segurança necessária para tomarem as medidas adequadas e planificarem 
os investimentos necessários, fomentando-se assim a sua participação na procura de soluções 
em prol da neutralidade climática.   

As orientações devem ser elaboradas através de um diálogo institucionalizado e do intercâmbio 
de informações entre a Comissão e as principais partes interessadas, tais como os representantes 
das empresas, os sindicatos e a sociedade civil, e em estreita cooperação com os Estados-
Membros. Neste exercício devem ser tidos em conta diversos critérios, como a melhor 
tecnologia disponível e eficiente em termos de custos, a pegada socioeconómica, a 
competitividade do setor, os esforços envidados em termos de investimento e a pegada 
ambiental das tecnologias de descarbonização utilizadas (por exemplo, as tecnologias 
disponíveis para o desmantelamento e a reciclagem, ou o impacto do processo de extração de 
matérias-primas).    



RR\1213849PT.docx 87/262 PE648.563v03-00

PT

As trajetórias poderiam ser revistas em caso de circunstâncias extraordinárias, como situações 
de crise, ou em caso de alterações significativas de um dos fatores subjacentes às trajetórias, 
tendo em conta que as empresas necessitam da segurança e previsibilidade para basear as suas 
decisões e investimentos ecológicos.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»19, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento que visa transformar a UE 
numa sociedade equitativa e próspera, 
dotada de uma economia moderna, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050 e em 
que o crescimento económico esteja 
dissociado da utilização dos recursos. O 
pacto pretende igualmente proteger, 
conservar e reforçar o capital natural da 
União e proteger a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos contra riscos e impactos 
relacionados com o ambiente. Ao mesmo 
tempo, esta transição deve ser justa e 
inclusiva, não deixando ninguém para trás.

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»19, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento sustentável que visa 
transformar a UE numa sociedade 
equitativa e próspera, dotada de empregos 
de elevada qualidade e de uma economia 
moderna, sustentável, eficiente na 
utilização dos recursos, resiliente e 
internacionalmente competitiva, sem 
emissões líquidas de gases com efeito de 
estufa em 2050 e em que o crescimento 
económico esteja dissociado da utilização 
dos recursos. O pacto pretende igualmente 
proteger, conservar e reforçar o capital 
natural da União e proteger a saúde e o 
bem-estar dos cidadãos contra riscos e 
impactos relacionados com o ambiente. Ao 
mesmo tempo, esta transição deve ser justa 
e inclusiva, não deixando ninguém para 
trás, e basear-se na solidariedade e num 
esforço de colaboração ao nível da União.

__________________ __________________
19 Comunicação da Comissão — Pacto 
Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final 
de 11 de dezembro de 2019.

19 Comunicação da Comissão — Pacto 
Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final 
de 11 de dezembro de 2019.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Graças ao quadro regulamentar 
criado pela União e aos esforço 
desenvolvidos pela indústria europeia, as 
emissões de gases com efeito de estufa na 
UE foram reduzidas em 23 % entre 1990 e 
2018, ao passo que a economia cresceu 61 
% durante o mesmo período, o que 
demonstra que é possível dissociar o 
crescimento económico das emissões de 
gases com efeito de estufa.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O relatório especial do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) acerca dos impactos do 
aquecimento global de 1,5 °C acima dos 
níveis pré-industriais e das correspondentes 
vias gerais de emissão de gases com efeito 
de estufa20 oferece uma base científica 
sólida para combater as alterações 
climáticas e demonstra a necessidade de 
intensificar a ação climática. O relatório 
confirma que é necessário reduzir, com 
urgência, as emissões de gases com efeito 
de estufa e que as alterações climáticas têm 
de ser limitadas a 1,5 °C, nomeadamente 
para reduzir a probabilidade de ocorrência 
de fenómenos meteorológicos extremos. O 
relatório de avaliação mundial de 2019 da 
Plataforma Intergovernamental Científica e 
Política sobre a Biodiversidade e os 
Serviços Ecossistémicos (IPBES)21 revelou 
uma diminuição da biodiversidade a nível 
mundial, constituindo as alterações 
climáticas o terceiro principal fator de 

(2) O relatório especial do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) acerca dos impactos do 
aquecimento global de 1,5 °C acima dos 
níveis pré-industriais e das correspondentes 
vias gerais de emissão de gases com efeito 
de estufa20 oferece uma base científica 
sólida para combater as alterações 
climáticas e demonstra a necessidade de 
intensificar a ação climática. Segundo este 
relatório, estima-se que as atividades 
humanas tenham causado um 
aquecimento global de aproximadamente 
1º C acima dos níveis pré-industriais e 
que, ao ritmo atual, o aumento de 1,5º C 
será atingido entre 2030 e 2052. O 
relatório confirma que é necessário reduzir, 
com urgência, as emissões de gases com 
efeito de estufa e que as alterações 
climáticas têm de ser limitadas a 1,5 °C, 
nomeadamente para reduzir a 
probabilidade de ocorrência de fenómenos 
meteorológicos extremos e de se atingirem 
pontos de rutura. O relatório de avaliação 
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perda de biodiversidade.22 mundial de 2019 da Plataforma 
Intergovernamental Científica e Política 
sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES)21 revelou uma 
diminuição da biodiversidade a nível 
mundial, constituindo as alterações 
climáticas o terceiro principal fator de 
perda de biodiversidade.22

__________________ __________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O.  Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R.  Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I.  
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, T.  Waterfield (eds.)].

20 PIAC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019:  Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Relatório da Agência Europeia do 
Ambiente The European environment – 
state and outlook 2020 (Luxemburgo: 
Serviço das Publicações da UE, 2019).

22 Relatório da Agência Europeia do 
Ambiente «The European environment – 
state and outlook 2020» (Luxemburgo: 
Serviço das Publicações da UE, 2019).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As alterações climáticas terão 
graves consequências para os 
ecossistemas, as pessoas e as economias 
da UE se não reduzirmos urgentemente as 
emissões de gases com efeito de estufa 
nem nos adaptarmos às alterações 
climáticas. A adaptação às alterações 
climáticas permitiria minimizar ainda 
mais os efeitos inevitáveis com eficiência 
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de custos e benefícios conjuntos 
consideráveis decorrentes de soluções 
baseadas na natureza.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, é 
um contributo essencial para a 
transformação económica e social, o 
emprego, o crescimento e o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, bem como 
para avançar, de forma equitativa e eficaz 
em termos de custos, para o cumprimento 
da meta de temperatura do Acordo de Paris 
de 2015 sobre alterações climáticas, na 
sequência da 21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»).

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, é 
um contributo essencial para a 
transformação económica e social, o 
emprego de elevada qualidade, o 
crescimento sustentável e o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, bem como 
para avançar, de forma equitativa, eficaz 
em termos de custos e socialmente 
responsável, para o cumprimento da meta 
de temperatura do Acordo de Paris de 2015 
sobre alterações climáticas, na sequência 
da 21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A neutralidade climática requer 
uma contribuição de todos os setores 
económicos. Tendo em conta a importância 
da produção e do consumo de energia nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
afigura-se essencial a transição para um 
sistema energético sustentável, acessível e 
seguro, assente num mercado interno da 
energia que funcione adequadamente. A 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento são também 

(6) A neutralidade climática requer 
uma transformação e uma contribuição de 
todos os setores económicos para reduzir 
as suas emissões de gases com efeito de 
estufa. Tendo em conta a importância da 
produção e do consumo de energia nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
afigura-se essencial a transição para um 
sistema energético justo, sustentável, 
acessível, seguro, amplamente baseado em 
energias renováveis e assente num 
mercado interno da energia que funcione 
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impulsionadores importantes para 
alcançar o objetivo da neutralidade 
climática.

adequadamente. A União terá de adotar 
quadros regulamentares ambiciosos e 
coerentes, nomeadamente sobre fatores 
essenciais para alcançar a neutralidade 
climática, como a transformação digital, a 
inovação tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento, e permitir a participação 
dos cidadãos a fim de assegurar o 
contributo de todos os setores da 
economia para os objetivos da UE em 
matéria de clima.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Atendendo à importância do 
aumento da eficiência dos recursos no 
que se refere às emissões de gases com 
efeito de estufa, a União deve prosseguir 
os seus esforços para promover a 
economia circular, baseada no princípio 
da prevenção de resíduos, na continuação 
do apoio às soluções renováveis e na 
redução da pegada de carbono dos 
produtos. A fim de minimizar as emissões 
de origem fóssil é importante substituir 
progressivamente, quando estiverem 
disponíveis soluções tecnológicas prontas 
para o mercado, os materiais com 
emissões intensivas e promover a 
circularidade em todos os setores.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A proteção do clima permite à 
economia da UE redobrar a sua atuação e 
aproveitar as vantagens de ser pioneira na 
liderança das tecnologias limpas. Tal 
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poderia ajudar a garantir a liderança da 
sua indústria na inovação mundial. As 
inovações no domínio da produção 
sustentável podem promover a pujança 
industrial da UE em segmentos fulcrais 
do mercado e, logo, proteger e criar 
empregos.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) A transição para a energia limpa 
dará origem a um sistema energético com 
eficiência de custos, tecnologicamente 
neutral e estável em que a energia 
primária provirá principalmente de fontes 
de energia renováveis, o que melhorará 
consideravelmente a segurança do 
aprovisionamento, reduzirá a 
dependência energética e promoverá o 
emprego a nível interno.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por meio do pacote «Energias 
limpas para todos os europeus», a União 
tem seguido uma agenda ambiciosa de 
descarbonização, principalmente através da 
construção de uma União da Energia sólida 
– com metas de eficiência energética e de 
utilização de energia de fontes renováveis 
para 2030, incluídas nas Diretivas 
2012/27/UE30 e (UE) 2018/200131 do 
Parlamento Europeu e do Conselho – e do 
reforço da legislação pertinente, 
nomeadamente a Diretiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho32.

(9) Por meio do pacote «Energias 
limpas para todos os europeus», a União 
tem seguido um rumo para a 
descarbonização da economia e para a 
neutralidade climática, principalmente 
através da construção de uma União da 
Energia sólida – com metas de eficiência 
energética e de utilização de energia de 
fontes renováveis para 2030, incluídas nas 
Diretivas 2012/27/UE30 e (UE) 
2018/200131 do Parlamento Europeu e do 
Conselho – e do reforço da legislação 
pertinente, nomeadamente a Diretiva 
2010/31/UE do Parlamento Europeu e do 
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Conselho32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final de 30 de 
novembro de 2016.

29 COM(2016) 860 final de 30 de 
novembro de 2016.

30 Diretiva 2012/27/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativa à eficiência energética, 
que altera as Diretivas 2009/125/CE e 
2010/30/UE e revoga as Diretivas 
2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 
14.11.2012, p. 1).

30 Diretiva 2012/27/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativa à eficiência energética, 
que altera as Diretivas 2009/125/CE e 
2010/30/UE e revoga as Diretivas 
2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 
14.11.2012, p. 1).

31 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis (JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82).

31 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis (JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82).

32 Diretiva 2010/31/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 
2010, relativa ao desempenho energético 
dos edifícios (JO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

32 Diretiva 2010/31/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 
2010, relativa ao desempenho energético 
dos edifícios (JO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A União promoveu a aceleração 
dos objetivos de descarbonização através 
de projetos-piloto em regiões com 
condições geográficas e demográficas 
específicas, como as ilhas, através do 
programa «Energia Limpa para as ilhas 
da UE». No processo de transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima, a UE deve continuar a prestar 
especial atenção às necessidades das 
regiões insulares e ultraperiféricas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) A União é um líder mundial na 
transição para a neutralidade climática e 
está determinada a ajudar a aumentar a 
ambição mundial e a reforçar a resposta 
mundial às alterações climáticas, utilizando 
todos os instrumentos ao seu dispor, 
nomeadamente a diplomacia climática.

(10) Apesar de a União ser responsável 
por apenas 9 % das emissões mundiais de 
gases com efeito de estufa, já é um líder 
mundial na transição para a neutralidade 
climática e está determinada a alcançá-la 
de uma forma justa, socialmente 
equitativa e inclusiva para ajudar a 
aumentar a ambição mundial e a reforçar a 
resposta mundial às alterações climáticas, 
utilizando todos os instrumentos ao seu 
dispor, nomeadamente a diplomacia 
climática e instrumentos de política 
económica. A União tem a 
responsabilidade de demonstrar que esta 
transformação é possível.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Parlamento Europeu apelou a que 
a necessária transição para uma sociedade 
neutra em termos de clima ocorra, o mais 
tardar, em 2050 e a que esta se torne uma 
história europeia de sucesso33, declarando 
uma emergência climática e ambiental. 
Nas suas conclusões de 12 de dezembro de 
201935, o Conselho Europeu aprovou o 
objetivo de alcançar uma União com 
impacto neutro no clima até 2050, em 
consonância com os objetivos do Acordo 
de Paris, reconhecendo, porém, a 
necessidade de criar um quadro facilitador 
e que a transição exigirá investimentos 
públicos e privados significativos. O 
Conselho Europeu também convidou a 
Comissão a elaborar uma proposta de 
estratégia a longo prazo da União tão cedo 
quanto possível em 2020, tendo em vista a 
adoção da mesma pelo Conselho e a 
apresentação da estratégia à Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 

(11) O Parlamento Europeu declarou 
uma emergência climática e ambiental34 e 
apelou, neste contexto, a que a necessária 
transição para uma sociedade neutra em 
termos de clima ocorra o mais tardar 
em 2050 e a que esta se torne uma história 
europeia de sucesso33. Nas suas conclusões 
de 12 de dezembro de 201935, o Conselho 
Europeu aprovou o objetivo de alcançar 
uma União com impacto neutro no clima 
até 2050, em consonância com os objetivos 
do Acordo de Paris, reconhecendo, porém, 
a necessidade de criar um quadro 
facilitador que beneficie todos os 
Estados-Membros de forma justa e tome 
em consideração as suas circunstâncias 
nacionais em termos de pontos de partida, 
e inclua os instrumentos, incentivos, 
medidas de apoio e investimentos 
adequados para assegurar uma transição 
com eficiência de custos, bem-sucedida e 
justa, que exigirá investimentos públicos e 
privados significativos. O Conselho 
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Alterações Climáticas. Europeu também convidou a Comissão a 
elaborar uma proposta de estratégia a longo 
prazo da União tão cedo quanto possível 
em 2020, tendo em vista a adoção da 
mesma pelo Conselho e a apresentação da 
estratégia à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas.

__________________ __________________
33 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 
de janeiro de 2020, sobre o Pacto 
Ecológico Europeu [2019/2956(RSP)].

33 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 
de janeiro de 2020, sobre o Pacto 
Ecológico Europeu [2019/2956(RSP)].

34 Resolução do Parlamento Europeu, de 28 
de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental [2019/2930(RSP)].

34 Resolução do Parlamento Europeu, de 28 
de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental [2019/2930(RSP)].

35 Conclusões adotadas pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 12 de dezembro 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Conclusões adotadas pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 12 de dezembro 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A pandemia de Covid-19 veio 
provocar uma crise histórica, humanitária 
e económica sem precedentes. Por 
conseguinte, as políticas da União devem 
basear-se numa nova avaliação de 
impacto aprofundada que tenha em conta 
a nova realidade económica. Para superar 
esta crise, e com base no plano de 
recuperação da Comissão para a Europa, 
a União necessita de um quadro político 
claro para o desenvolvimento das 
infraestruturas e a investigação, 
associado a princípios de economia de 
mercado. As políticas comerciais devem 
ser coerentes com as regras rigorosas 
aplicadas às indústrias que operam no 
mercado interno, a fim de evitar criar 
uma concorrência desleal para a indústria 
europeia. O êxito dos instrumentos da 
economia de mercado no setor industrial 
pode ser utilizado como modelo para os 
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setores da construção e dos transportes.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A União deve procurar alcançar um 
equilíbrio, no interior da União e até 2050, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser coletivamente o de todos os Estados-
Membros, devendo estes, o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão tomar 
as medidas necessárias para que aquele 
possa ser alcançado. As medidas a nível da 
União constituirão parte importante das 
medidas necessárias para isso.

(12) A União e os Estados-Membros 
devem procurar alcançar um equilíbrio, no 
interior da União e até 2050 o mais tardar, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas. Deve ser dedicada uma 
especial atenção ao reforço na 
investigação e desenvolvimento de 
sumidouros. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser coletivamente o de todos os Estados-
Membros, e envolver também as políticas 
regional e local, devendo os Estados-
Membros, o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão tomar as medidas 
necessárias para que aquele possa ser 
alcançado. As medidas a nível da União 
constituirão parte importante das medidas 
tomadas ao nível dos Estados-Membros 
para alcançar este objetivo com eficácia 
de custos e de forma justa e socialmente 
equilibrada, impulsionando a 
competitividade económica e a criação de 
emprego, tendo em conta a dimensão do 
género e não deixando ninguém para trás.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os objetivos climáticos do Acordo 
de Paris devem ser implementados com 
eficiência de custos e de forma 
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socialmente equilibrada. Só se a União se 
mantiver economicamente forte, atrativa 
para os investimentos e competitiva a 
nível internacional, além de assegurar 
uma ampla aceitação social, é que poderá 
agir como uma referência mundial na 
proteção do clima.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima o mais 
tardar até 2050 deve conduzir a uma 
economia mais resiliente e competitiva ao 
nível da UE e dos Estados-Membros, 
tecnologicamente avançada e geradora de 
crescimento económico e de novas 
oportunidades de negócio e emprego, ao 
mesmo tempo que reduzirá a dependência 
energética da União. Deve também 
permitir uma União mais coesa, que ajude 
os cidadãos e os territórios mais afetados 
pela transição energética a dela 
beneficiarem. Para o efeito, a União deve 
disponibilizar mecanismos e as verbas 
adequadas para mobilizar o grande 
montante necessário aos investimentos 
para financiar a transição para a 
neutralidade climática, com eficiência de 
custos e de forma socialmente justa em 
todos os Estados-Membros, tendo em 
conta os seus diferentes pontos de partida.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) É igualmente necessário apoiar os 
investimentos requeridos por novas 
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tecnologias sustentáveis que são 
essenciais para alcançar o objetivo de 
neutralidade climática. A este respeito, é 
importante respeitar a neutralidade 
tecnológica e evitar, ao mesmo tempo, 
qualquer efeito de bloqueio. Tal como 
referido na comunicação da Comissão 
«Uma estratégia do hidrogénio para uma 
Europa com impacto neutro no clima», o 
hidrogénio pode também desempenhar 
um papel, apoiando a União no seu 
compromisso de alcançar a neutralidade 
carbónica até 2050, o mais tardar, em 
especial nos setores com utilização 
intensiva de energia.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Na sua transição para a 
neutralidade climática, a União deve 
preservar a competitividade da sua 
indústria, em particular aquela com 
utilização intensiva de energia, inclusive 
através do desenvolvimento de medidas 
eficazes para combater as fugas de 
carbono de forma compatível com as 
regras da OMC, e nivelar as condições de 
concorrência entre a União e os países 
terceiros para evitar uma concorrência 
desleal pela não aplicação de políticas 
climáticas compatíveis com o Acordo de 
Paris.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) Para ser plenamente eficiente, a 
política climática da União deve abordar 
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a questão das fugas de carbono e 
desenvolver ferramentas adequadas de 
política comercial, como um mecanismo 
de ajustamento das emissões de carbono 
nas fronteiras, com o objetivo de fazer 
face a este problema e proteger as normas 
da União e os seu operadores industriais 
mais avançados.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A União deve prosseguir a sua ação 
climática e a sua liderança internacional 
em matéria de clima depois de 2050, para 
proteger as pessoas e o planeta de 
alterações climáticas perigosas e a fim de 
atingir os objetivos de temperatura fixados 
no Acordo de Paris, seguindo as 
recomendações científicas do PIAC.

(13) A União deve prosseguir a sua ação 
climática a longo prazo e incentivar outros 
parceiros internacionais a adotarem 
políticas semelhantes para proteger as 
pessoas, a economia e o seu ambiente 
natural contra a poluição e alterações 
climáticas perigosas, a fim de perseguir o 
objetivo de longo prazo de limitar o 
aumento da temperatura a 1,5º C acima 
dos níveis pré-industriais fixado no artigo 
2.º do Acordo de Paris, e seguindo as 
recomendações científicas do PIAC.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar dos 
cidadãos, a prosperidade da sociedade e a 
competitividade da economia; a segurança 
e a acessibilidade energética e alimentar; a 

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar dos 
cidadãos, a prosperidade da sociedade e a 
competitividade da economia; a segurança 
e a acessibilidade energética e alimentar; a 
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equidade e a solidariedade entre 
Estados-Membros e no interior de cada um 
destes, considerando a capacidade 
económica, as circunstâncias nacionais e a 
necessidade de convergência ao longo do 
tempo; a necessidade de que a transição 
seja justa, incluindo em termos de equidade 
social; os melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente as conclusões 
do PIAC; a necessidade de integrar os 
riscos relacionados com as alterações 
climáticas nas decisões de investimento e 
de planeamento; a rendibilidade e a 
neutralidade tecnológica na consecução das 
reduções e remoções de gases com efeito 
de estufa e no aumento da resiliência;  o 
avanço progressivo, ao longo do tempo, na 
integridade ambiental e no nível de 
ambição.

equidade e a solidariedade entre 
Estados-Membros e no interior de cada um 
destes, considerando a capacidade 
económica, as circunstâncias nacionais, os 
diferentes pontos de partida, os esforços já 
desenvolvidos e a necessidade de 
convergência ao longo do tempo; a 
necessidade de que a transição seja justa, 
incluindo em termos de equidade social; os 
melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente as conclusões do PIAC; a 
necessidade de integrar os riscos 
relacionados com as alterações climáticas e 
os custos sociais, económicos e 
ambientais de uma ação insuficiente nas 
decisões de investimento e de 
planeamento, assegurando 
simultaneamente que as políticas da UE 
são eficazes em termos de rendibilidade e 
neutralidade tecnológica na consecução das 
reduções e remoções de gases com efeito 
de estufa e no aumento da resiliência; o 
avanço progressivo, ao longo do tempo, na 
integridade ambiental e no nível de 
ambição;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O objetivo de emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa na 
União até 2050 deve ser alcançado 
através de uma transição socialmente 
justa e com eficiência de custos, e que 
tome simultaneamente em consideração 
os diferentes pontos de partida dos 
Estados-Membros para a neutralidade 
climática. Os mecanismos de 
financiamento e apoio da União devem 
ser proporcionais aos encargos sociais e 
económicos da transição, sem prejuízo 
das políticas estruturais e regionais em 
conformidade com os Tratados. Em 
especial, os mecanismos como o Fundo de 
Modernização e a reserva de 
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solidariedade no âmbito do RCLE-UE, 
bem como o Fundo para uma Transição 
Justa, devem ser dotados com os recursos 
financeiros necessários e adequados de 
forma a contribuírem para os esforços 
solicitados nos setores económicos em 
questão.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A transição para a neutralidade 
climática exige mudanças em todo o 
espetro da ação política e um esforço 
coletivo de todos os setores da economia e 
da sociedade, conforme demonstrado pela 
Comissão na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu». Nas suas conclusões 
de 12 de dezembro de 2019, o Conselho 
Europeu referiu que toda a legislação e 
políticas pertinentes da UE devem ser 
coerentes com o objetivo da neutralidade 
climática e contribuir para o mesmo, 
respeitando, simultaneamente, condições 
equitativas, tendo convidado a Comissão a 
analisar se tal exige um ajustamento das 
regras existentes.

(16) A transição para a neutralidade 
climática exige mudanças em todo o 
espetro da ação política e um esforço 
coletivo significativo de todos os setores 
da economia e da sociedade, conforme 
demonstrado pela Comissão na sua 
comunicação «Pacto Ecológico Europeu». 
Nas suas conclusões de 12 de dezembro de 
2019, o Conselho Europeu referiu que toda 
a legislação e políticas pertinentes da UE 
devem ser coerentes com o objetivo da 
neutralidade climática e contribuir para o 
mesmo, respeitando, simultaneamente, 
condições equitativas, tendo convidado a 
Comissão a analisar se tal exige um 
ajustamento das regras existentes.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A criação de resiliência climática e 
a adaptação aos efeitos inevitáveis das 
alterações climáticas exigem também um 
esforço partilhado dos setores económicos 
e sociais e a coerência da legislação e das 
políticas da União.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 
cumprir a sua parte. Até setembro de 2020, 
a Comissão deve, com base numa 
avaliação de impacto abrangente e tendo 
em conta a sua análise dos planos 
nacionais integrados em matéria de 
energia e de clima que lhe são 
apresentados nos termos do Regulamento 
(UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e 
do Conselho36, reexaminar a meta 
climática da União para 2030 e explorar 
opções para uma nova meta para 2030, de 
redução das emissões entre 50 % e 55 % 
em comparação com os níveis de 1990. 
Caso considere necessário alterar a meta 
da União para 2030, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho propostas adequadas de 
alteração do presente regulamento. Além 
disso, deve, até 30 de junho de 2021, 
avaliar de que modo necessitará de ser 
alterada a legislação da União que aplica 
essa meta, a fim de conseguir reduções de 
emissões de 50 % a 55 % 
comparativamente a 1990.

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 
cumprir a sua parte. Tendo em conta o 
objetivo da União de alcançar a 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, a meta climática da União para 
2030 é aumentada visando uma redução 
de, pelo menos, 55 % das emissões 
comparativamente aos níveis de 1990. O 
objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática deve ser 
alcançado, nomeadamente, através do 
desenvolvimento e, se necessário, da 
revisão da legislação pertinente da União. 
Além disso, e com base no resultado da 
avaliação de impacto, a Comissão deve, 
até 30 de junho de 2021, avaliar de que 
modo necessitará de ser alterada a 
legislação da União, incluindo partes 
relevantes do pacote «Energias limpas 
para todos os europeus», a fim de 
conseguir a proposta nova meta de 
redução das emissões. Na sequência de 
uma avaliação de impacto exaustiva, até 
30 de setembro de 2025, a Comissão deve 
também explorar opções para a definição 
de um objetivo de redução das emissões 
da União para 2040 e apresentar 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, conforme adequado.

__________________ __________________
36 Regulamento (UE) 2018/1999 do 36 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
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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).

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).

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Por forma a alcançar a meta 
climática para 2030 e a neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar, a União 
deve prosseguir o seu trabalho em prol de 
uma economia forte e sustentável, 
nomeadamente redobrando os seus 
esforços para minimizar e eliminar 
progressivamente a utilização de 
combustíveis fósseis num prazo 
compatível com os objetivos do presente 
regulamento, tendo simultaneamente em 
conta o papel do gás natural enquanto 
passo intermédio na transição para uma 
economia neutra em termos de carbono.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A Comissão elaborou e adotou 
várias iniciativas no domínio da 
legislação no setor da energia, 
nomeadamente no que se refere à energia 
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renovável e à eficiência energética, 
incluindo o desempenho energético dos 
edifícios. Estas iniciativas devem ser tidas 
em conta nos progressos realizados a 
longo prazo a nível nacional em prol do 
objetivo de neutralidade climática para 
2050.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de garantir que a União e os 
Estados-Membros continuam no bom 
caminho para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados. Caso os progressos 
coletivos registados pelos Estados-
Membros na consecução do objetivo da 
neutralidade climática ou na adaptação às 
alterações climáticas sejam insuficientes ou 
determinadas medidas da União sejam 
incoerentes com o objetivo de neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve também 
avaliar regularmente as medidas nacionais 
pertinentes e formular recomendações nos 
casos em que verifique que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com o objetivo da neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações.

(18) A fim de garantir que a União e os 
Estados-Membros continuam no bom 
caminho para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados e as lacunas 
identificadas no apoio necessário. Caso os 
progressos coletivos registados pelos 
Estados-Membros na consecução do 
objetivo da neutralidade climática ou na 
adaptação às alterações climáticas sejam 
insuficientes ou determinadas medidas da 
União sejam incoerentes com o objetivo de 
neutralidade climática ou desadequadas 
para reforçar a capacidade de adaptação, 
aumentar a resiliência às alterações 
climáticas e reduzir a vulnerabilidade a 
essas alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve avaliar se 
todas as medidas e propostas legislativas 
da União estão em consonância com o 
objetivo de neutralidade climática e se 
abordam questões relacionadas com as 
alterações climáticas. A Comissão deve 
também avaliar regularmente as medidas 
nacionais pertinentes e formular 
recomendações nos casos em que verifique 
que as medidas de determinado Estado-
Membro são incoerentes com o objetivo da 
neutralidade climática ou insuficientes 
para reforçar a capacidade de adaptação, 
aumentar a resiliência às alterações 
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climáticas e reduzir a vulnerabilidade a 
essas alterações.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC. Dado que 
a Comissão se comprometeu a analisar a 
forma como a taxonomia da UE poderá ser 
utilizada pelo setor público no contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual.

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC, o balanço 
mais recente em conformidade com o 
artigo 14.º do Acordo de Paris e a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (CQNUAC). 
Dado que a Comissão se comprometeu a 
analisar a forma como a taxonomia da UE 
poderá ser utilizada pelo setor público no 
contexto do Pacto Ecológico Europeu, essa 
análise deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
e mundiais disponíveis e solicitar o parecer 
de peritos. A Agência Europeia do 
Ambiente deve assistir a Comissão sempre 
que necessário e de acordo com o seu 
programa de trabalho anual.

Alteração 31
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Dado que os cidadãos e as 
comunidades têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática. Por conseguinte, a 
Comissão deve colaborar com todas as 
partes da sociedade e capacitá-las para 
agirem no sentido de uma sociedade com 
impacto neutro no clima e resiliente às 
alterações climáticas, nomeadamente 
através do lançamento de um pacto 
europeu para o clima.

(20) Dado que os cidadãos e as 
comunidades têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática a nível local, regional e 
nacional. Por conseguinte, a Comissão 
deve colaborar com todas as partes da 
sociedade e com as partes interessadas, 
incluindo os sindicatos, as organizações 
académicas e de investigação, assim como 
a indústria, e capacitá-las para agirem no 
sentido de uma sociedade justa, com 
impacto neutro no clima e resiliente às 
alterações climáticas, nomeadamente 
através do lançamento de um pacto 
europeu para o clima.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, trabalhadores, investidores e 
consumidores, garantir a irreversibilidade 
da transição para a neutralidade climática, 
assegurar uma redução gradual ao longo do 
tempo e ajudar na avaliação da coerência 
das medidas e dos progressos realizados 
com o objetivo da neutralidade climática, 
deve ser delegado na Comissão, nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
poder de adotar atos que estabeleçam uma 
trajetória para alcançar emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa na 
União até 2050. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, trabalhadores, sindicatos, 
investidores e consumidores, garantir a 
irreversibilidade da transição para a 
neutralidade climática, assegurar uma 
redução gradual ao longo do tempo e 
ajudar na avaliação da coerência das 
medidas e dos progressos realizados com o 
objetivo da neutralidade climática, a 
Comissão deve avaliar as opções para a 
estrutura e conceção de uma trajetória 
indicativa a nível da União para alcançar 
o objetivo da União para 2030 em termos 
de clima e emissões líquidas nulas de gases 
com efeito de estufa na União até 2050, o 
mais tardar, e deve apresentar uma 
proposta legislativa ao Parlamento 



RR\1213849PT.docx 107/262 PE648.563v03-00

PT

preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
sobre legislar melhor de 13 de abril de 
201637. Em particular, a fim de assegurar 
a igualdade de participação na elaboração 
dos atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho recebem todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos 
da Comissão que tratam da elaboração 
dos atos delegados.

Europeu e ao Conselho.

__________________ __________________
37 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As alterações climáticas são, por 
definição, um desafio transfronteiriço, 
sendo necessária ação coordenada a nível 
da União para complementar e reforçar 
eficazmente as políticas nacionais. 
Atendendo a que, devido à sua escala e aos 
seus efeitos, os objetivos do presente 
regulamento, designadamente a 
neutralidade climática na União no 
horizonte de 2050, não podem ser 
suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros isoladamente, mas 
podem sê-lo com mais sucesso ao nível da 
União, esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar os referidos 
objetivos,

(23) As alterações climáticas são, por 
definição, um desafio transfronteiriço, 
sendo necessária ação coordenada e 
solidária a nível da União para 
complementar e reforçar eficazmente as 
políticas nacionais. Atendendo a que, 
devido à sua escala e aos seus efeitos, os 
objetivos do presente regulamento, 
designadamente a neutralidade climática na 
União no horizonte de 2050, não podem 
ser suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros isoladamente, mas 
podem sê-lo com mais sucesso ao nível da 
União, esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar os referidos 
objetivos,
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Alteração (34)

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O bom funcionamento do mercado 
interno da energia é uma componente 
importante da transição energética e 
contribuirá para a sua viabilidade 
financeira. Importa, por conseguinte, que 
o desenvolvimento de redes de gás e 
eletricidade inteligentes, digitais e 
integradas, em consonância com os 
objetivos em matéria de clima e energia, 
tenha a máxima prioridade no quadro 
financeiro plurianual (redes 
transeuropeias (RTE) e Mecanismo 
Interligar a Europa (MIE)). Os 
programas de recuperação pós-COVID-19 
devem igualmente apoiar o 
desenvolvimento das redes energéticas 
transnacionais. São necessários processos 
de tomada de decisão eficazes e rápidos 
para apoiar o desenvolvimento das redes 
transnacionais, nomeadamente no que se 
refere a infraestruturas de gás orientadas 
para o futuro e compatíveis com o 
hidrogénio.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) As alianças europeias, 
especialmente nos setores das baterias e 
do hidrogénio, revestem-se da maior 
importância: coordenadas a nível 
europeu, oferecem grandes oportunidades 
para os processos de recuperação regional 
pós-COVID-19 e para o êxito da mudança 
estrutural. Os requisitos legais devem 
criar um quadro para a inovação em 
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matéria de mobilidade e geração de 
energia respeitadoras do clima. Estas 
alianças devem receber apoio e 
financiamento adequados e também fazer 
parte da futura política externa e de 
vizinhança, bem como dos acordos 
comerciais.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
quadro para a redução irreversível e 
gradual das emissões de gases com efeito 
de estufa e para o aumento das remoções 
por sumidouros naturais ou outros 
sumidouros na União.

O presente regulamento estabelece um 
quadro para a redução irreversível e rápida 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e para o aumento das remoções por 
sumidouros [..] na União.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União no horizonte de 2050, tendo em 
vista a consecução do objetivo de 
temperatura a longo prazo estabelecido no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União e em cada Estado-Membro no 
horizonte de 2050, o mais tardar, tendo em 
vista a consecução dos objetivos de 
temperatura a longo prazo estabelecidos no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris, tendo 
simultaneamente em conta o imperativo 
de uma transição justa para a mão de 
obra, no pressuposto de que as inovações 
em matéria de produção sustentável 
podem promover a robustez industrial 
europeia em segmentos de mercado 
essenciais e criar trabalho digno e 
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emprego de qualidade.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento reconhece que as 
alterações climáticas constituem um 
desafio coletivo que exige soluções 
coletivas assentes numa transição justa e 
equitativa. Num espírito de equidade, 
cada Estado-Membro e cada setor 
económico deve dar um contributo para 
enfrentar este desafio.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável às 
emissões antropogénicas e às remoções, 
por sumidouros naturais ou outros 
sumidouros, dos gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo V, parte 2, do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

O presente regulamento é aplicável às 
emissões antropogénicas e às remoções, 
por sumidouros, dos gases com efeito de 
estufa enumerados no anexo V, parte 2, do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1-A
Definição

- «Neutralidade climática», emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de 
estufa na União, de modo a alcançar um 
equilíbrio entre as emissões 
antropogénicas internas da União pelas 
fontes e a remoção por sumidouros de 
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gases com efeito de estufa na União;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 
ser equilibradas, o mais tardar, em 2050, 
reduzindo assim a zero, até esse prazo, o 
balanço líquido das emissões.

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 
ser equilibradas na União o mais 
brevemente possível e, o mais tardar, em 
2050, atingindo assim emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa na 
União até esse prazo. Cada 
Estado-Membro deve atingir emissões 
líquidas nulas até 2050, o mais tardar. 
Após essa data, as remoções de gases com 
efeito de estufa devem ser superiores às 
emissões.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional, as medidas necessárias para 
possibilitar a realização coletiva do 
objetivo de neutralidade climática 
definido no n.º 1, conferindo importância à 
promoção da equidade e da solidariedade 
entre os Estados-Membros.

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional, regional e local, as medidas 
necessárias para possibilitar a realização 
individual e, consequentemente, coletiva 
do objetivo de emissões líquidas nulas 
definido no n.º 1, conferindo importância à 
promoção da competitividade da União, da 
coesão social e económica e da proteção 
dos consumidores vulneráveis, bem como 
da equidade, da solidariedade e de uma 
transição justa entre os Estados-Membros.

Alteração 43



PE648.563v03-00 112/262 RR\1213849PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação 
a 1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. À luz do objetivo definido no artigo 
2.º, n.º 1, o objetivo de redução doméstica 
das emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) no conjunto da economia da 
União para 2030 é fixado em, pelo menos, 
55% em relação aos níveis de 1990.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como toda a legislação 
pertinente da União que visa a consecução 
da meta da União para 2030 terá 
eventualmente de ser alterada, a fim de 
permitir alcançar a meta climática da 
União para 2030, definida no artigo 2.º, 
n.º 3, e o objetivo de neutralidade 
climática, definido no artigo 2.º, n.º 1. A 
avaliação da Comissão é acompanhada de 
propostas legislativas, se necessário.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão fica incumbida de, até 
30 de setembro de 2025, à luz do objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, e na sequência de uma 
avaliação do impacto exaustiva, explorar 
as opções para definir uma meta da União 
de redução das emissões para 2040, 
devendo ainda apresentar propostas 
legislativas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, conforme adequado. Ao 
explorar as opções para a meta climática 
para 2040, a Comissão deve ter em conta 
os critérios estabelecidos no artigo 3.º, n.º 
3. A avaliação de impacto deve avaliar a 
forma como a legislação da União 
pertinente para o cumprimento dessa 
meta terá eventualmente de ser alterada.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. Até... [doze meses a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão apresenta uma 
proposta legislativa que defina uma 
trajetória indicativa a nível da União para 
alcançar a meta climática da União para 
2030, definida no artigo 2.º, n.º 3, e o 
objetivo de neutralidade climática, 
definido no artigo 2.º, n.º 1.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A trajetória deve partir da meta 2. A trajetória da União a que se 
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climática da União para 2030 referida no 
artigo 2.º, n.º 3.

refere o n.º 1 deve ter início ... [seis meses 
a contar da data de entrada em vigor da 
proposta legislativa a que se refere o n.º 1] 
e ser estabelecida com base em objetivos 
intermédios para cada dois anos.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Ao definir uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

3. Ao definir uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
pode considerar os seguintes critérios:

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Pegada socioeconómica;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica, tendo em conta os custos 
sociais, económicos e ambientais da 
inação e da insuficiência ou do 
diferimento da ação a favor do clima;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Competitividade da economia da 
União;

b) Competitividade da economia da 
União e dos seus setores fundamentais, 
designadamente o estado atual de 
desenvolvimento das PME europeias 
através da aplicação do teste PME;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhores tecnologias disponíveis, a 
sua atual penetração no mercado e 
perspetivas de implantação futura de 
novas tecnologias na fase de maturidade e 
de inovações revolucionárias, respeitando 
o princípio da neutralidade tecnológica e 
evitando qualquer possível efeito de 
dependência;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Custos do desmantelamento e da 
reciclagem das tecnologias em causa, bem 
como o seu impacto no ambiente e na 
biodiversidade, incluindo o impacto da 
extração de matérias-primas;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Eficiência de recursos, viabilidade 
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económica, acessibilidade e segurança do 
aprovisionamento de matérias-primas;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Disponibilidade e custo das 
matérias-primas hipocarbónicas e com 
impacto neutro no clima, da energia, das 
infraestruturas necessárias e das 
tecnologias hipocarbónicas;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Necessidade de minimizar e 
eliminar progressivamente a utilização de 
combustíveis fósseis e, consequentemente, 
a dependência da União desse tipo de 
combustíveis, num prazo compatível com 
o objetivo de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º, n.º 1, do presente 
regulamento, tendo simultaneamente em 
conta o papel do gás natural enquanto 
passo intermédio na transição para uma 
economia neutra em termos de carbono;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Equidade e solidariedade entre os 
Estados-Membros e nos Estados-Membros;

e) Equidade e solidariedade entre os 
Estados-Membros e nos Estados-Membros, 
considerando os diferentes pontos de 
partida e as diferentes circunstâncias 
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nacionais;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Necessidade de assegurar eficácia 
ambiental e progressão ao longo do tempo;

f) Necessidade de assegurar a 
integridade e a eficácia ambiental e a sua 
progressão ao longo do tempo, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 3, do 
Acordo de Paris;

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Ciclos, necessidades e 
oportunidades de investimento e a 
existência de previsibilidade para os 
setores da economia e de estabilidade 
regulamentar para os investimentos, 
tendo simultaneamente em conta o risco 
de ativos irrecuperáveis;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Partilha justa de encargos e 
potencial de redução dos gases com efeito 
de estufa dos setores da economia, a sua 
eficiência energética e esforços de 
investimento realizados no sentido da 
descarbonização;

Alteração 61
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa;

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa 
para todos os setores da sociedade, tendo 
em conta os potenciais impactos 
socioeconómicos de futuras medidas;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Avaliação da vulnerabilidade e 
pobreza energética de cada Estado-
Membro, os progressos na sua redução, 
nomeadamente uma avaliação da 
fiabilidade do aprovisionamento 
energético;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e o 
objetivo final da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas;

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos a nível mundial, 
designadamente por países terceiros, para 
atingir os objetivos climáticos a longo 
prazo do Acordo de Paris e o objetivo final 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i-A) Prevenção da fuga de carbono e 
medidas eficazes de proteção contra a 
fuga de carbono aplicadas, 
designadamente em indústria com 
utilização intensiva de energia que 
competem a nível mundial, e o papel dos 
instrumentos de política comercial;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) A pegada de carbono dos produtos 
finais e do consumo na União;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-C) Necessidade de promover a 
utilização de produtos renováveis e a 
circularidade em todos os sectores;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC.

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC e da 
IPBES;

Alteração 68
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) O impacto da pandemia de 
COVID-19 e da saída do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da 
União sobre a situação económica na 
União e os seus principais sectores 
económicos;

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-C) Necessidade de assegurar a 
coerência com os outros objetivos das 
políticas da União;

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão procede à revisão da 
trajetória referida no n.º 1 do presente 
artigo, o mais tardar seis meses após cada 
balanço mundial referido no artigo 14.º 
do Acordo de Paris, e, se for caso disso, 
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apresenta uma proposta legislativa ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
ajustar essa trajetória.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris.

1. Os Estados-Membros e as 
instituições competentes da União devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da 
resiliência, reforçando a investigação e 
reduzindo a vulnerabilidade às alterações 
climáticas, bem como promovendo uma 
transição justa, com vista à consecução 
dos objetivos estabelecidos no artigo 7.º do 
Acordo de Paris e dos objetivos em 
matéria de adaptação estabelecidos ao 
abrigo do artigo 17.º e do anexo VIII do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados e comunicar 
essas estratégias e planos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 2018/1999. As 
referidas estratégias e planos devem 
incluir medidas e ações conformes com as 
metas e objetivos nacionais estabelecidos 
em matéria de adaptação às alterações 
climáticas e prever um financiamento 
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adequado, nomeadamente através de 
fontes públicas e privadas.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve assistir os 
Estados-Membros na elaboração dessas 
estratégias e planos, recolhendo e 
fornecendo dados sobre os impactos 
climáticos futuros em toda a União e 
prestando apoio às ações relacionadas 
com os aspetos sociais da pobreza 
energética.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia, juntamente com a 
avaliação prevista no artigo 29.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) 2018/1999:

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de dois em dois anos, a 
Comissão avalia, juntamente com a 
avaliação prevista no artigo 29.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) 2018/1999:

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os progressos coletivos realizados 
a nível mundial na consecução dos 
objetivos referidos no artigo 2.º do Acordo 
de Paris;

Alteração 77
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros com vista 
à consecução do objetivo de uma 
indústria forte, sustentável e de elevado 
nível de desempenho para a economia da 
União e de um aumento do peso da 
indústria no PIB da União;

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) As medidas tomadas e os 
progressos coletivos realizados por todos 
os Estados-Membros com vista à 
consecução dos objetivos dos planos de 
transição justa, de modo a que nenhum 
estrato da sociedade e nenhum sector da 
economia fique para trás;

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na luta 
contra a pobreza energética;

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão apresenta estas avaliações e 
respetivas conclusões ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, juntamente com o 
relatório sobre o estado da União da 
Energia elaborado no ano civil em causa 
em conformidade com o artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999 e 
disponibiliza-as ao público.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão revê:

2. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de dois em dois anos, a 
Comissão revê:

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A compatibilidade das medidas da 
União com o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) A compatibilidade das medidas e 
políticas da União, nomeadamente da sua 
legislação setorial, com o objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, e com 
o desenvolvimento global, em 
conformidade com o objetivo do Acordo 
de Paris;

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) A adequação das medidas da 
União à finalidade de garantir a 
realização de progressos rumo à 
consecução dos objetivos industriais da 
União, bem como de assegurar uma 
proteção eficaz contra as fugas de 
carbono;

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) A adequação das medidas da 
União à finalidade de alcançar os 
objetivos dos planos de transição justa, de 
modo a que nenhum estrato da sociedade 
e nenhum sector da economia fique para 
trás;

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) A adequação das medidas da 
União para assegurar a realização de 
progressos no combate à pobreza 
energética;

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.os 1 e 2, concluir que as 

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.os 1 e 2, concluir que as 
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medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas 
para assegurar progressos na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º, ou que os 
progressos realizados na consecução do 
objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

medidas e as políticas da União são 
incoerentes com o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, ou que os progressos realizados 
na consecução do objetivo de neutralidade 
climática ou na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º são insuficientes, a Comissão 
toma as medidas necessárias em 
conformidade com os Tratados, em 
simultâneo com a revisão da trajetória 
referida no artigo 3.º, n.º 1. A Comissão 
informa também o Parlamento Europeu e 
o Conselho desse facto.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, todos os projetos de medidas ou 
propostas legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, 
incluir esta análise na avaliação do impacto 
dessas medidas ou propostas e publicar, no 
momento da adoção, o resultado desta 
avaliação.

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, o alinhamento de todos os 
projetos de medidas ou propostas 
legislativas da União com o objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, e as 
suas implicações para a sociedade e a 
economia, incluir esta análise na avaliação 
do impacto dessas medidas ou propostas e 
publicar, no momento da adoção, esta 
avaliação e os respetivos resultados.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia:

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de dois em dois anos, a 
Comissão avalia:
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Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima ou nos 
relatórios de progresso bienais 
apresentados em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, a coerência 
das medidas nacionais identificadas como 
pertinentes para a consecução do objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

a) Tendo em conta os planos 
nacionais em matéria de energia e de clima 
ou nos relatórios de progresso bienais 
apresentados em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, a coerência 
das medidas nacionais identificadas como 
pertinentes para a consecução do objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A adequação das medidas 
nacionais destinadas a assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º.

b) As medidas nacionais destinadas a 
assegurar os progressos na adaptação a que 
se refere o artigo 4.º e a sua eficácia.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O impacto das medidas aplicadas 
sobre a situação económica e social 
nacional;

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-B) As repercussões da política 
climática sobre a criação de valor 
industrial e o seu contributo para uma 
economia mais competitiva e resiliente;

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) As medidas tomadas e os 
progressos realizados por cada um dos 
Estado-Membro rumo à consecução dos 
objetivos dos planos de transição justa, de 
modo a que nenhuma estrato da 
sociedade e nenhum sector da economia 
fique para trás;

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) As medidas nacionais para 
assegurar a realização de progressos no 
combate à pobreza energética;

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, o 
nível de utilização dos recursos nacionais 
e a situação económica e social, verificar 
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objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro,  
publicando-as.

que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática da 
União, formulado segundo a trajetória 
referida no artigo 3.º, n.º 1, ou não são 
suficientes para assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º, a 
Comissão pode formular recomendações 
ao Estado-Membro. A Comissão torna 
públicos os referidos progressos e 
recomendações.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA);

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA), do Centro Comum de 
Investigação (CCI) e dos organismos 
pertinentes da CQNUAC;

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus, incluindo dados eventualmente 
disponíveis sobre perdas decorrentes de 
impactos climáticos adversos; e

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus e mundiais, observados e 
projetados, incluindo dados eventualmente 
disponíveis sobre o desempenho dos 
principais emissores e sobre perdas 
decorrentes de impactos climáticos 
adversos; e

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) O mais recente balanço mundial a 
que se refere o artigo 14.º do Acordo de 
Paris;

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC; e

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC e da IPBES; e

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a 
capacitá-las e habilitá-las para agirem no 
sentido de uma sociedade com impacto 
neutro no clima e resiliente às alterações 
climáticas. A Comissão deve dinamizar um 
processo inclusivo e acessível a todos os 
níveis, incluindo a nível nacional, regional 
e local, e com os parceiros sociais, os 
cidadãos e a sociedade civil para o 
intercâmbio de boas práticas e a 
identificação de ações destinadas a 
contribuir para a realização dos objetivos 
do presente regulamento. Além disso, pode 
também basear-se nos diálogos a vários 
níveis no domínio do clima e da energia, 
estabelecidos pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a 
capacitá-las e habilitá-las para agirem no 
sentido de uma sociedade socialmente 
justa, com impacto neutro no clima e 
resiliente às alterações climáticas. A 
Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, as autoridades 
regionais e locais, intervenientes 
empresariais, as universidades, os 
cidadãos e a sociedade civil para o 
intercâmbio de boas práticas e a 
identificação das necessidades e de ações a 
realizar, a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos do presente 
regulamento. A Comissão e os 
Estados-Membros incentivam todos os 
quadrantes da sociedade a fixar os 
respetivos objetivos em matéria de 
redução das suas emissões de gases com 
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efeito de estufa. Além disso, a Comissão 
pode também basear-se nos diálogos a 
vários níveis no domínio do clima e da 
energia, estabelecidos pelos Estados-
Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir  a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
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ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do disposto no artigo 3.º só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 2-A) (nova)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 2 – ponto 11

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 2.º, o ponto 11 passa a 
ter a seguinte redação:

(11) «Metas da União para 2030 em 
matéria de energia e de clima», a meta 
vinculativa ao nível da União de uma 
redução doméstica mínima, até 2030, 
de 40 % das emissões de gases com efeito 
de estufa em toda a economia, em relação 
aos níveis de 1990, a meta vinculativa ao 
nível da União de uma quota mínima 
de 32 % de energia renovável consumida 
na União em 2030, a meta vinculativa ao 
nível da União de aumento em, pelo 
menos, 32,5 % da eficiência energética em 
2030, e a meta de 15 % de interligações 
elétricas para 2030, ou outras metas 
posteriores nesta matéria, acordadas pelo 
Conselho Europeu ou pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho para 2030;

(11) «Metas da União para 2030 em 
matéria de energia e de clima» são a meta 
vinculativa ao nível da União de uma 
redução doméstica das emissões de gases 
com efeito de estufa, que deve ser 
alcançada até 2030, nos termos do artigo 
2.º, n.º 3, do Regulamento …/... [Lei do 
Clima], a meta vinculativa ao nível da 
União de uma quota da energia de fontes 
renováveis consumida na União em 2030, 
nos termos do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
(UE) 2018/2001, a meta vinculativa ao 
nível da União de aumento da eficiência 
energética em 2030, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, da Diretiva 2012/27/UE, e a 
meta de 15 % de interligação elétrica para 
2030»;

Alteração 103
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma avaliação dos impactos das 
políticas e medidas planeadas para o 
cumprimento dos objetivos enunciados na 
alínea b) do presente número, 
nomeadamente a coerência dos mesmos 
com o objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima], com os objetivos de longo prazo de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa no âmbito do Acordo de Paris e 
com as estratégias de longo prazo referidas 
no artigo 15.º;

f) Uma avaliação dos impactos das 
políticas e medidas planeadas, 
nomeadamente em termos de 
competitividade económica a nível global, 
e dos impactos sobre a indústria e a 
sociedade, em particular no que diz 
respeito ao combate à pobreza energética, 
para o cumprimento dos objetivos 
enunciados na alínea b) do presente 
número, nomeadamente a coerência dos 
mesmos com o objetivo da União em 
matéria de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima], com os objetivos de longo prazo de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa no âmbito do Acordo de Paris e 
com as estratégias de longo prazo referidas 
no artigo 15.º»;

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve estabelecer, de 
acordo com as regras nacionais, um 
diálogo a vários níveis sobre clima e 
energia no qual as autoridades locais, as 
organizações da sociedade civil, as 
empresas, os investidores, outras partes 
interessadas relevantes e o público em 
geral tenham a possibilidade de participar 
ativamente no debate da consecução do 
objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima], assim como dos diferentes cenários 
previstos para as políticas em matéria de 

Cada Estado-Membro deve estabelecer, de 
acordo com as regras nacionais, um 
diálogo a vários níveis sobre clima e 
energia no qual os cidadãos, as autoridades 
locais, as universidades, as organizações 
da sociedade civil, nomeadamente os 
parceiros sociais, os sindicatos a 
comunidade empresarial, em especial os 
representantes das PME, bem como outras 
partes interessadas relevantes e o público 
em geral tenham a possibilidade de 
participar ativamente no debate da 
consecução do objetivo da União em 
matéria de neutralidade climática definido 
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energia e de clima, incluindo a longo 
prazo, e na análise dos progressos 
realizados, salvo se já possuir uma 
estrutura para esse efeito. Os planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e de clima podem ser debatidos no âmbito 
desse diálogo;

no artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima], assim como dos diferentes cenários 
previstos para as políticas em matéria de 
energia e de clima, incluindo a longo 
prazo, e na análise dos progressos 
realizados, salvo se já possuir uma 
estrutura para esse efeito. Os planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e de clima, as estratégias para uma 
transição justa e as estratégias setoriais 
podem ser debatidos no âmbito desse 
diálogo.»;

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 5-A) (nova)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 15 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(5-A) O artigo 15.o, n.o 1, passa a ter a 
seguinte redação:

Até 1 de janeiro de 2020, e posteriormente 
até 1 de janeiro de 2029 e de dez em dez 
anos após essa data, cada Estado-Membro 
deve preparar e apresentar à Comissão a 
sua estratégia de longo prazo, com uma 
perspetiva de pelo menos 30 anos. Os 
Estados-Membros deverão, se necessário, 
atualizar essas estratégias de cinco em 
cinco anos.

Até 1 de janeiro de 2020, e posteriormente 
até 1 de janeiro de 2029 e de dez em dez 
anos após essa data, cada Estado-Membro 
deve preparar e apresentar à Comissão a 
sua estratégia de longo prazo, com um 
horizonte temporal até 2050 e uma 
perspetiva de 30 anos. Os 
Estados-Membros deverão, se necessário, 
atualizar essas estratégias de cinco em 
cinco anos.

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A concretização a longo prazo de 
reduções de emissões de gases com efeito 
de estufa e de aumentos das remoções 

c) A concretização a longo prazo de 
reduções de emissões de gases com efeito 
de estufa e de aumentos das remoções 
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desses gases por sumidouros em todos os 
setores de acordo com o objetivo da União 
em matéria de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º do Regulamento 
.../... [Lei do Clima];

desses gases por sumidouros em todos os 
setores de acordo com o objetivo da União, 
no âmbito das reduções que se impõem ao 
abrigo do Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas (PIAC), 
para reduzir de uma forma eficaz em 
termos de custos as emissões de gases com 
efeito de estufa da União e de aumentar 
as remoções desses gases por sumidouros, 
com vista à consecução dos objetivos de 
temperatura estabelecidos no Acordo de 
Paris, de modo a estabelecer, o mais 
rapidamente possível e o mais tardar em 
2050, um equilíbrio entre as emissões 
antropogénicas por fontes e as remoções 
por sumidouros de gases com efeito de 
estufa na União e, se for caso disso, a 
alcançar um nível de emissões negativo 
após essa data;

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 6-B) (nova)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

(6-B) No artigo 29.º, n.º 1, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redação:

a) O progresso registado ao nível da União 
no cumprimento dos objetivos da União da 
Energia, incluindo as metas da União para 
2030 em matéria de energia e de clima nos 
primeiros dez anos, em particular com o 
objetivo de evitar desvios em relação às 
metas da União para 2030 para a energia 
renovável e a eficiência energética;

a) O progresso registado ao nível da União 
no cumprimento dos objetivos da União 
em matéria de neutralidade climática 
estabelecidos no Regulamento .../... [Lei 
do Clima], da trajetória da União a que se 
refere o artigo n.º 3 do Regulamento .../... 
[Lei do Clima] e os objetivos da União da 
Energia, incluindo as metas da União para 
2030 em matéria de energia e de clima nos 
primeiros dez anos, em particular com o 
objetivo de evitar desvios em relação às 
metas da União para 2030 para a energia 
renovável e a eficiência energética;
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PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
quadro para alcançar a neutralidade climática e que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(Lei Europeia do Clima)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Relatora de parecer: Tilly Metz

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Parlamento Europeu, juntamente com vários países, órgãos de poder local e cientistas, 
declarou que o nosso planeta enfrenta uma emergência climática e ambiental. Para evitar o 
aceleramento e a irreversibilidade das alterações climáticas e um declínio drástico da 
biodiversidade, é necessário reduzir rapidamente as emissões mundiais de gases com efeito de 
estufa. Para responder a este desafio, a Comissão Europeia apresentou um Pacto Ecológico, que 
visa tornar a Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050, alcançar um 
desenvolvimento económico que respeite os limites naturais do planeta e assegurar uma 
transição justa que não deixe para trás nenhum indivíduo nem nenhum lugar. A Lei do Clima é 
a pedra angular do Pacto Ecológico, na medida em que consagra na legislação o objetivo de 
alcançar um nível nulo de emissões líquidas e constitui a base de toda a ação da União a favor 
do clima nas próximas décadas.

A Lei do Clima define a trajetória geral para a redução das emissões na União, mas os objetivos 
em matéria de clima propostos pela Comissão não estão em consonância com os mais recentes 
dados científicos disponíveis. De acordo com o relatório do PNUA de 2019 sobre o 
desfasamento em termos de emissões1, é necessário reduzir as emissões 7,6 % por ano, a partir 
de 2020, para alcançar o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 °C 
acima dos níveis pré-industriais. Para realizar este objetivo, a UE deve alcançar a neutralidade 
climática até 2040, o mais tardar, e aumentar o seu objetivo para 2030 para, pelo menos, 65 % 
face a 1990.

Para alcançar a neutralidade climática será necessário transformar profundamente a nossa 
sociedade e todos os setores económicos, em especial o setor dos transportes. O setor dos 
transportes é o que produz mais emissões na União Europeia, sendo responsável por 27 % das 

1 Relatório do PNUA de 2019 sobre o desfasamento em termos de emissões: 
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019.

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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emissões de gases com efeito de estufa da União. Além disso, é o único setor que continua a 
aumentar as suas emissões desde 1990: em 2017, foram 28 % superiores aos níveis de 1990. 
Os desafios associados à transformação deste setor não se limitam ao transporte rodoviário ou 
ferroviário, mas incluem também o transporte por vias navegáveis interiores, a aviação e o 
transporte marítimo.

Os setores da aviação e do transporte marítimo são grandes produtores de emissões e, em 2017, 
foram responsáveis pelo maior aumento percentual das emissões de gases com efeito de estufa. 
No entanto, há estudos que demonstram que as atuais metas mundiais e as medidas previstas 
pela Organização Marítima Internacional (OMI) e pela Organização da Aviação Civil 
Internacional (OACI) não permitirão efetuar as reduções necessárias em termos de emissões, 
sendo indispensáveis outras medidas importantes para alcançar um nível nulo de emissões 
líquidas. É por esta razão que a relatora propõe que a Comissão apresente um amplo pacote 
legislativo para assegurar que os setores da aviação e do transporte marítimo se alinhem pelos 
objetivos da Lei do Clima. No caso da aviação, o seu impacto global no clima vai muito além 
das emissões de gases com efeito de estufa que produz. A relatora considera, por isso, que é 
importante acrescentar os efeitos da aviação não associados ao CO2 ao âmbito de aplicação do 
regulamento.

A relatora propõe igualmente a criação de um Painel Europeu sobre as Alterações Climáticas 
(EPCC), um grupo consultivo científico independente sobre as alterações climáticas. O seu 
papel consistirá em monitorizar as reduções das emissões de gases com efeito de estufa e de 
outros efeitos climáticos na União e nos Estados-Membros e, se necessário, formular 
recomendações que tenham em conta os objetivos da Lei do Clima. Deverá igualmente publicar, 
o mais tardar seis meses após cada balanço global do Acordo de Paris, um relatório sobre a 
coerência dos objetivos da União em matéria de clima definidos neste regulamento com o 
objetivo de limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais.

Para garantir que toda a legislação da União Europeia respeite o objetivo de neutralidade 
climática, a Comissão avaliará todos os projetos de medidas, incluindo propostas legislativas e 
orçamentais, antes da sua aprovação. A relatora sugere ainda que a Comissão avalie toda a 
legislação e todos os orçamentos pertinentes da União em vigor e que, se necessário, proponha 
alterações. Por último, sugere que a Comissão apresente uma análise exaustiva de todas as 
subvenções diretas e indiretas aos combustíveis fósseis em todos os Estados-Membros.

A cada ano que passa sem que atuemos, o nível de dificuldade e os custos da redução das 
emissões aumentarão. Estamos atualmente prestes a ultrapassar de forma irreversível o objetivo 
de 1.5 °C, o que teria enormes consequências sociais, económicas e ambientais. Precisamos de 
uma Lei do Clima ambiciosa, que seja seguida de medidas concretas para podermos 
efetivamente realizar os nossos objetivos em matéria de clima, salvar e regenerar os nossos 
ecossistemas e deixar às gerações futuras um planeta habitável. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
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da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»19, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento que visa transformar a UE 
numa sociedade equitativa e próspera, 
dotada de uma economia moderna, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050 e em 
que o crescimento económico esteja 
dissociado da utilização dos recursos. O 
pacto pretende igualmente proteger, 
conservar e reforçar o capital natural da 
União e proteger a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos contra riscos e impactos 
relacionados com o ambiente. Ao mesmo 
tempo, esta transição deve ser justa e 
inclusiva, não deixando ninguém para trás.

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»19, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento que visa transformar a UE 
numa sociedade equitativa e próspera, 
dotada de uma economia moderna, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050 e em 
que o crescimento económico esteja 
dissociado da utilização dos recursos. O 
pacto pretende igualmente proteger, 
conservar e reforçar o capital natural da 
União e proteger a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos contra riscos e impactos 
relacionados com o ambiente. Ao mesmo 
tempo, esta transição deve ser justa e 
inclusiva, não deixando ninguém para trás, 
nomeadamente mediante a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores.

__________________ __________________
19 Comunicação da Comissão – Pacto 
Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final 
de 11 de dezembro de 2019.

19 Comunicação da Comissão – Pacto 
Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final 
de 11 de dezembro de 2019.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, é (3) Um objetivo fixo e previsível, de 
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um contributo essencial para a 
transformação económica e social, o 
emprego, o crescimento e o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, bem como 
para avançar, de forma equitativa e eficaz 
em termos de custos, para o cumprimento 
da meta de temperatura do Acordo de 
Paris de 2015 sobre alterações climáticas, 
na sequência da 21.ª conferência das partes 
na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»).

longo prazo, é um contributo essencial para 
a transformação económica e social, o 
emprego, o crescimento e o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, bem como 
para alcançar, de forma equitativa e eficaz 
em termos de custos, o objetivo de limitar 
o aquecimento global a bem menos de 2 
ºC acima dos níveis pré-industriais e de 
envidar esforços para o limitar a 1,5 ºC 
acima dos níveis pré-industriais, 
conforme disposto no Acordo de Paris de 
2015 sobre alterações climáticas, na 
sequência da 21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A ação climática da União e dos 
Estados-Membros visa proteger as pessoas 
e o planeta, o bem-estar, a prosperidade, a 
saúde, os sistemas alimentares, a 
integridade dos ecossistemas e a 
biodiversidade contra a ameaça das 
alterações climáticas, no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com vista à consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
maximizar a prosperidade dentro dos 
limites do planeta e aumentar a resiliência 
às alterações climáticas, reduzindo a 
vulnerabilidade da sociedade a estas 
últimas.

(5) A ação climática da União e dos 
Estados-Membros visa proteger as pessoas 
e o planeta, o bem-estar, a prosperidade, a 
saúde, os sistemas alimentares, a 
integridade dos ecossistemas e a 
biodiversidade contra a ameaça das 
alterações climáticas, no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com vista à consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
maximizar a prosperidade, o emprego e o 
progresso social dentro dos limites do 
planeta e aumentar a resiliência às 
alterações climáticas, reduzindo a 
vulnerabilidade da sociedade a estas 
últimas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) A neutralidade climática requer 
uma contribuição de todos os setores 
económicos. Tendo em conta a importância 
da produção e do consumo de energia nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
afigura-se essencial a transição para um 
sistema energético sustentável, acessível e 
seguro, assente num mercado interno da 
energia que funcione adequadamente. A 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento são também 
impulsionadores importantes para alcançar 
o objetivo da neutralidade climática.

(6) A neutralidade climática requer 
uma contribuição e uma transformação 
profunda de todos os setores económicos, 
incluindo o setor dos transportes, 
mediante a aplicação, entre outros, do 
princípio do «poluidor-pagador», devendo 
esta transformação ser adaptada às 
especificidades e características de cada 
setor. Tendo em conta a importância da 
produção e do consumo de energia nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
afigura-se essencial a transição para um 
sistema energético sustentável, acessível e 
seguro, assente num mercado interno da 
energia que funcione adequadamente. A 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento são impulsionadores 
indispensáveis para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A União é um líder mundial na 
transição para a neutralidade climática e 
está determinada a ajudar a aumentar a 
ambição mundial e a reforçar a resposta 
mundial às alterações climáticas, utilizando 
todos os instrumentos ao seu dispor, 
nomeadamente a diplomacia climática.

(10) As alterações climáticas são um 
desafio global que exige cooperação a 
nível internacional. A União é um líder 
mundial na transição para a neutralidade 
climática e está determinada a ajudar a 
aumentar a ambição mundial e a reforçar a 
resposta mundial às alterações climáticas, 
utilizando todos os instrumentos ao seu 
dispor, nomeadamente a diplomacia 
climática, e baseando-se na solidariedade 
e na responsabilidade internacionais.

Alteração 6

Proposta de regulamento
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Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O objetivo de neutralidade 
climática deve ser alcançado a nível 
europeu, garantindo condições equitativas 
e competitividade, nomeadamente através 
do desenvolvimento de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono 
compatível com a OMC e da renegociação 
do Tratado da Carta da Energia, a fim de 
promover o investimento em energias 
sustentáveis.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Parlamento Europeu apelou a que 
a necessária transição para uma sociedade 
neutra em termos de clima ocorra, o mais 
tardar, em 2050 e a que esta se torne uma 
história europeia de sucesso33, declarando 
uma emergência climática e ambiental34. 
Nas suas conclusões de 12 de dezembro de 
201935, o Conselho Europeu aprovou o 
objetivo de alcançar uma União com 
impacto neutro no clima até 2050, em 
consonância com os objetivos do Acordo 
de Paris, reconhecendo, porém, a 
necessidade de criar um quadro facilitador 
e que a transição exigirá investimentos 
públicos e privados significativos. O 
Conselho Europeu também convidou a 
Comissão a elaborar uma proposta de 
estratégia a longo prazo da União tão cedo 
quanto possível em 2020, tendo em vista a 
adoção da mesma pelo Conselho e a 
apresentação da estratégia à Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas.

(11) O Parlamento Europeu apelou a que 
a necessária transição para uma sociedade 
neutra em termos de clima ocorra o mais 
cedo possível e, o mais tardar, em 2050 e a 
que esta se torne uma história europeia de 
sucesso33, declarando uma emergência 
climática e ambiental34. Nas suas 
conclusões de 12 de dezembro de 201935, o 
Conselho Europeu aprovou o objetivo de 
alcançar uma União com impacto neutro 
no clima até 2050, em consonância com os 
objetivos do Acordo de Paris, 
reconhecendo, porém, a necessidade de 
criar um quadro facilitador e que a 
transição exigirá investimentos públicos e 
privados significativos. O Conselho 
Europeu também convidou a Comissão a 
elaborar uma proposta de estratégia a longo 
prazo da União tão cedo quanto possível 
em 2020, tendo em vista a adoção da 
mesma pelo Conselho e a apresentação da 
estratégia à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas.

__________________ __________________
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33Resolução do Parlamento Europeu, de 15 
de janeiro de 2020, sobre o Pacto 
Ecológico Europeu [2019/2956(RSP)].

33Resolução do Parlamento Europeu, de 15 
de janeiro de 2020, sobre o Pacto 
Ecológico Europeu [2019/2956(RSP)].

34Resolução do Parlamento Europeu, de 28 
de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental [2019/2930(RSP)].

34Resolução do Parlamento Europeu, de 28 
de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental [2019/2930(RSP)].

35 Conclusões adotadas pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 12 de dezembro 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Conclusões adotadas pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 12 de dezembro 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A União deve procurar alcançar um 
equilíbrio, no interior da União e até 2050, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser coletivamente o de todos os Estados-
Membros, devendo estes, o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão tomar 
as medidas necessárias para que aquele 
possa ser alcançado. As medidas a nível da 
União constituirão parte importante das 
medidas necessárias para isso.

(12) A União deve procurar alcançar um 
equilíbrio, no interior da União e ao nível 
de cada Estados-Membros o mais cedo 
possível e, o mais tardar, até 2050, entre as 
emissões antropogénicas, com origem em 
todos os setores económicos, de gases com 
efeito de estufa e as remoções dos mesmos 
por meio de soluções naturais e 
tecnológicas. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser, individual e coletivamente, o de todos 
os Estados-Membros, devendo estes, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão tomar as medidas necessárias 
para que aquele possa ser alcançado. As 
medidas a nível da União e a nível 
nacional constituirão parte importante das 
medidas necessárias para isso. Após 2050, 
a União e todos os Estados-Membros 
devem continuar a reduzir as emissões de 
modo a assegurar que as remoções de 
gases com efeito de estufa excedam as 
emissões.

Alteração 9

Proposta de regulamento
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Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A União deve prosseguir os seus 
esforços para promover uma economia 
circular e continuar a apoiar soluções 
renováveis que possam substituir os 
produtos e materiais à base de 
combustíveis fósseis.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A adaptação é uma componente 
fundamental da resposta mundial a longo 
prazo às alterações climáticas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros e a 
União devem reforçar as suas capacidades 
de adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações, 
conforme previsto no artigo 7.º do Acordo 
de Paris, bem como maximizar os 
benefícios conexos decorrentes de outras 
políticas e da legislação ambientais. Os 
Estados-Membros devem adotar estratégias 
e planos de adaptação nacionais 
abrangentes.

(14) A adaptação é uma componente 
fundamental da resposta mundial a longo 
prazo às alterações climáticas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros e a 
União devem reforçar as suas capacidades 
de adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações, 
conforme previsto no artigo 7.º do Acordo 
de Paris, bem como maximizar os 
benefícios conexos decorrentes de outras 
políticas e da legislação ambientais. Os 
Estados-Membros devem adotar estratégias 
e planos de adaptação nacionais 
abrangentes e ambiciosos, que tenham em 
conta as especificidades regionais e locais 
e apliquem o princípio da boa gestão 
financeira.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
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climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar dos 
cidadãos, a prosperidade da sociedade e a 
competitividade da economia; a segurança 
e a acessibilidade energética e alimentar; a 
equidade e a solidariedade entre Estados-
Membros e no interior de cada um destes, 
considerando a capacidade económica, as 
circunstâncias nacionais e a necessidade de 
convergência ao longo do tempo; a 
necessidade de que a transição seja justa, 
incluindo em termos de equidade social; os 
melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente as conclusões do PIAC; a 
necessidade de integrar os riscos 
relacionados com as alterações climáticas 
nas decisões de investimento e de 
planeamento; a rendibilidade e a 
neutralidade tecnológica na consecução das 
reduções e remoções de gases com efeito 
de estufa e no aumento da resiliência; o 
avanço progressivo, ao longo do tempo, na 
integridade ambiental e no nível de 
ambição.

climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar dos 
cidadãos, a prosperidade da sociedade e a 
competitividade e sustentabilidade a longo 
prazo da economia; a segurança e a 
acessibilidade energética e alimentar; a 
situação específica, o desempenho 
climático e as características dos 
diferentes setores económicos em causa, 
incluindo os transportes e a mobilidade; a 
equidade e a solidariedade entre Estados-
Membros e no interior de cada um destes, 
considerando a capacidade económica, as 
circunstâncias nacionais e a necessidade de 
convergência ao longo do tempo; a 
necessidade de ter em conta o potencial 
impacto social das medidas futuras, 
fazendo com que a transição seja justa, 
incluindo em termos de equidade social, e 
não deixando ninguém para trás; a 
necessidade de informações acessíveis, 
fiáveis e exatas sobre o desempenho 
ambiental para os cidadãos poderem fazer 
escolhas mais sustentáveis e respeitadoras 
do clima; os melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente as conclusões 
do PIAC; a necessidade de integrar os 
riscos relacionados com as alterações 
climáticas nas decisões de investimento e 
de planeamento; a rendibilidade e o 
princípio da neutralidade tecnológica na 
consecução das reduções e remoções de 
gases com efeito de estufa e no aumento da 
resiliência; o avanço progressivo, ao longo 
do tempo, na integridade ambiental e no 
nível de ambição. O setor dos transportes 
caracteriza-se por investimentos a longo 
prazo. É essencial neste setor um quadro 
financeiro estável, previsível e sólido para 
garantir a sustentabilidade dos 
investimentos e instaurar confiança junto 
dos investidores, nomeadamente evitando 
o fenómeno dos ativos irrecuperáveis, em 
especial no caso dos investimentos em 
infraestruturas com um forte efeito de 



RR\1213849PT.docx 147/262 PE648.563v03-00

PT

dependência.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 
cumprir a sua parte. Até setembro de 2020, 
a Comissão deve, com base numa 
avaliação de impacto abrangente e tendo 
em conta a sua análise dos planos nacionais 
integrados em matéria de energia e de 
clima que lhe são apresentados nos termos 
do Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36, 
reexaminar a meta climática da União para 
2030 e explorar opções para uma nova 
meta para 2030, de redução das emissões 
entre 50 % e 55 % em comparação com os 
níveis de 1990. Caso considere necessário 
alterar a meta da União para 2030, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas 
adequadas de alteração do presente 
regulamento. Além disso, deve, até 30 de 
junho de 2021, avaliar de que modo 
necessitará de ser alterada a legislação da 
União que aplica essa meta, a fim de 
conseguir reduções de emissões de 50 % a 
55 % comparativamente a 1990.

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 
cumprir a sua parte. Até setembro de 2020, 
a Comissão deve, com base numa 
avaliação de impacto abrangente e tendo 
em conta a sua análise dos planos nacionais 
integrados em matéria de energia e de 
clima que lhe são apresentados nos termos 
do Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36, 
reexaminar a meta climática da União para 
2030 e explorar opções para uma nova 
meta para 2030, de redução das emissões 
de, pelo menos, 55 % em comparação com 
os níveis de 1990. Caso considere 
necessário alterar a meta da União para 
2030, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
propostas adequadas de alteração do 
presente regulamento. Além disso, deve, 
até 30 de junho de 2021, avaliar de que 
modo necessitará de ser alterada a 
legislação da União que aplica essa meta, a 
fim de conseguir estas reduções de 
emissões. Até 30 de setembro de 2025, a 
Comissão deve, à luz dos dados científicos 
mais recentes e com base numa avaliação 
de impacto exaustiva, avaliar opções para 
fixar um objetivo ambicioso da União 
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para 2040 em matéria de redução de 
emissões comparativamente a 1990.

__________________ __________________
36 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).

36 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).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A Comissão deve avaliar as 
necessidades associadas ao emprego, 
designadamente em matéria de educação 
e formação, o desenvolvimento da 
economia e a realização de uma transição 
justa e equitativa.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de garantir que a União e os 
Estados-Membros continuam no bom 
caminho para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 

(18) A fim de garantir que a União e 
todos os Estados-Membros continuam no 
bom caminho para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
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Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados. Caso os progressos 
coletivos registados pelos Estados-
Membros na consecução do objetivo da 
neutralidade climática ou na adaptação às 
alterações climáticas sejam insuficientes ou 
determinadas medidas da União sejam 
incoerentes com o objetivo de neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve também 
avaliar regularmente as medidas nacionais 
pertinentes e formular recomendações nos 
casos em que verifique que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com o objetivo da neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações.

Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados. Caso os progressos 
coletivos e individuais registados pelos 
Estados-Membros na consecução do 
objetivo da neutralidade climática ou na 
adaptação às alterações climáticas sejam 
insuficientes ou determinadas medidas da 
União sejam incoerentes com o objetivo de 
neutralidade climática ou desadequadas 
para reforçar a capacidade de adaptação, 
aumentar a resiliência e a regeneração dos 
ecossistemas e reduzir a vulnerabilidade, a 
Comissão deve adotar as medidas 
necessárias de acordo com os Tratados. A 
Comissão deve também avaliar 
regularmente as medidas nacionais 
pertinentes e formular recomendações nos 
casos em que verifique que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com o objetivo da neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência e a regeneração dos 
ecossistemas e reduzir a vulnerabilidade às 
alterações climáticas. Se um Estado-
Membro persistir em não dar seguimento 
às recomendações da Comissão, esta pode 
adotar as medidas necessárias em 
conformidade com os Tratados.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
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Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC. Dado que 
a Comissão se comprometeu a analisar a 
forma como a taxonomia da UE poderá ser 
utilizada pelo setor público no contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual.

Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC e a mais 
recente avaliação, em conformidade com 
o artigo 14.º do Acordo de Paris. Dado que 
a Comissão se comprometeu a analisar a 
forma como a taxonomia da UE poderá ser 
utilizada pelo setor público no contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Dado que os cidadãos e as 
comunidades têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática. Por conseguinte, a 
Comissão deve colaborar com todas as 
partes da sociedade e capacitá-las para 
agirem no sentido de uma sociedade com 
impacto neutro no clima e resiliente às 
alterações climáticas, nomeadamente 
através do lançamento de um pacto 
europeu para o clima.

(20) Dado que os cidadãos e as 
comunidades têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática. Por conseguinte, a 
Comissão deve colaborar com todas as 
partes da sociedade, incluindo os cidadãos, 
os parceiros económicos e sociais, a 
sociedade civil, a comunidade científica e 
os órgãos do poder local e regional, e 
capacitá-las para agirem no sentido de uma 
sociedade com impacto neutro no clima e 
resiliente às alterações climáticas, 
nomeadamente através do lançamento de 
um pacto europeu para o clima.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, trabalhadores, investidores e 
consumidores, garantir a irreversibilidade 
da transição para a neutralidade 
climática, assegurar uma redução gradual 
ao longo do tempo e ajudar na avaliação 
da coerência das medidas e dos 
progressos realizados com o objetivo da 
neutralidade climática, deve ser delegado 
na Comissão, nos termos do artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, o poder de adotar atos 
que estabeleçam uma trajetória para 
alcançar emissões líquidas nulas de gases 
com efeito de estufa na União até 2050. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 201637. Em particular, a fim 
de assegurar a igualdade de participação 
na elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
recebem todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratam 
da elaboração dos atos delegados.

(21) A fim de realizar os objetivos do 
presente regulamento de forma eficaz em 
termos de custos, é fundamental 
proporcionar previsibilidade, estabilidade 
e confiança a todos os agentes 
económicos em causa, nomeadamente 
empresas, trabalhadores, investidores e 
consumidores.

__________________ __________________
37 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Alteração 18
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Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Na sua Comunicação intitulada 
«Pacto Ecológico Europeu»1-A, a 
Comissão salienta a necessidade de 
acelerar a transição para a mobilidade 
sustentável e inteligente enquanto 
prioridade estratégica para alcançar a 
neutralidade climática. A fim de 
assegurar a transição para uma 
mobilidade sustentável e inteligente, a 
Comissão indicou que adotará uma 
estratégia global em matéria de 
mobilidade sustentável e inteligente em 
2020, com medidas ambiciosas destinadas 
a reduzir significativamente as emissões 
de CO2 e de poluentes em todos os modos 
de transporte, nomeadamente através do 
impulso à utilização de veículos não 
poluentes e de combustíveis alternativos 
para os transportes rodoviário, marítimo e 
aéreo, do aumento da quota de modos de 
transporte mais sustentáveis, como o 
transporte ferroviário e a navegação 
interior, e da melhoria da eficiência em 
todo o sistema de transportes, 
incentivando escolhas mais sustentáveis 
por parte dos consumidores e práticas 
com baixo nível de emissões e investindo 
em soluções com emissões baixas ou 
nulas, o que inclui as infraestruturas.
__________________
1-A Comunicação da Comissão – Pacto 
Ecológico Europeu, COM(2019)0640.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Um sistema de transportes de 
qualidade e eficaz é essencial para o bom 
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funcionamento do mercado interno e para 
a qualidade de vida dos cidadãos, uma vez 
que estes têm a possibilidade de se 
deslocar livremente. Permite o 
desenvolvimento económico e a criação de 
emprego. No entanto, os transportes 
devem ser sustentáveis à luz dos novos 
desafios a que é necessário fazer face. Os 
transportes são responsáveis por, pelo 
menos, um quarto das emissões de gases 
com efeito de estufa na União. Embora se 
tenham realizado importantes progressos 
no sentido de reduzir a pegada de carbono 
do setor dos transportes, nomeadamente 
através do aumento da eficiência dos 
combustíveis, do aumento da utilização de 
combustíveis sustentáveis, da redução dos 
congestionamentos e da mudança para 
modos de transporte menos poluentes ou 
que cumprem normas mais rigorosas em 
matéria de emissões, não se registou no 
setor dos transportes a mesma diminuição 
das emissões que noutros setores. Todos 
os modos de transporte terão de contribuir 
para a descarbonização do setor dos 
transportes, em consonância com o 
objetivo de alcançar uma economia com 
impacto neutro no clima, o que exige uma 
redução de 90 % das emissões dos 
transportes até 2050. Esta redução 
ambiciosa das emissões exige uma vasta 
transição de todo o setor dos transportes 
para a mobilidade sustentável com 
emissões nulas. Os setores da aviação e 
dos transportes marítimos desempenham 
um papel particular nessa transição, dado 
que se prevê um acentuado aumento das 
suas emissões até 2050 e dado que têm um 
marcado caráter internacional. A 
Comissão deve apresentar, o mais tardar 
até 2021, uma estratégia com um 
conjunto abrangente de medidas para 
assegurar que todos os modos de 
transporte, nomeadamente os transportes 
marítimos, aéreos e rodoviários 
internacionais, façam o que lhes cabe 
para contribuir para o objetivo de 
neutralidade climática.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-C) As infraestruturas de transportes 
podem desempenhar um papel 
fundamental na aceleração da transição 
para uma mobilidade sustentável e 
inteligente, ao permitir uma transferência 
modal para modos de transporte mais 
sustentáveis, em especial no caso do 
transporte de mercadorias. Por outro 
lado, fenómenos associados às alterações 
climáticas, como a subida do nível das 
águas, condições meteorológicas 
extremas, a seca e o aumento das 
temperaturas, podem danificar as 
infraestruturas, causar perturbações 
operacionais, colocar sob pressão a 
capacidade e a eficiência das cadeias de 
abastecimento e, consequentemente, ter 
repercussões negativas na mobilidade 
europeia. Por conseguinte, a conclusão da 
rede principal da rede transeuropeia de 
transporte (RTE-T) até 2030 e da rede 
complementar da RTE-T até 2040 reveste-
se da máxima importância, tendo em 
conta as obrigações estabelecidas no 
direito da União de solucionar o problema 
das emissões de gases com efeito de estufa 
dos projetos durante todo o seu ciclo de 
vida. Além disso, a Comissão deve 
ponderar propor um quadro legislativo 
destinado a reforçar a gestão dos riscos, a 
resiliência e a adaptação às alterações 
climáticas das infraestruturas de 
transporte.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 23-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(23-D) A conectividade da rede 
ferroviária europeia, em especial as 
ligações internacionais, com o objetivo de 
tornar o transporte ferroviário de 
passageiros mais atraente para viagens de 
médio e longo curso, e a melhoria da 
capacidade das vias-férreas e das vias 
navegáveis interiores para o transporte de 
mercadorias devem estar no centro da 
ação legislativa da União.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 23-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-E) É importante assegurar 
investimentos suficientes no 
desenvolvimento de infraestruturas 
apropriadas para uma mobilidade com 
emissões nulas, incluindo plataformas 
intermodais, bem como reforçar o papel 
do Mecanismo Interligar a Europa 
(MIE), a fim de apoiar a transição para 
uma mobilidade inteligente, sustentável e 
segura na União;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 23-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-F) No âmbito dos esforços da União 
no sentido de transferir o transporte 
rodoviário para a ferrovia, a fim de dar 
prioridade ao modo de transporte mais 
eficiente em termos de emissões de CO2 
na perspetiva do Ano Europeu do 
Transporte Ferroviário, em 2021, é 
necessário, no plano legislativo, colocar 
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especial ênfase na criação de um espaço 
ferroviário europeu único, mediante a 
eliminação, até 2024, de todos os 
encargos administrativos e legislações 
nacionais protecionistas.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 23-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-G) A fim de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática até 2050, conforme 
estipulado no Pacto Ecológico Europeu, a 
Comissão deve também reforçar a 
legislação específica relativa às normas de 
desempenho em matéria de emissões de 
CO2 dos automóveis, furgonetas e 
camiões, apresentar medidas específicas 
para abrir caminho à eletrificação do 
transporte rodoviário e adotar iniciativas 
para intensificar a produção e a utilização 
de combustíveis alternativos sustentáveis.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 23-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-H) O Parlamento Europeu constatou 
que as atuais metas mundiais e as 
medidas previstas pela Organização 
Marítima Internacional e pela 
Organização da Aviação Civil 
Internacional, mesmo que fossem 
integralmente realizadas, ficariam aquém 
das reduções necessárias em termos de 
emissões e que são indispensáveis outras 
medidas de grande envergadura a nível 
europeu e mundial que sejam coerentes 
com o objetivo de alcançar um nível nulo 
de emissões líquidas em todos os setores 
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da economia1-A;
__________________
1-A Resolução do Parlamento Europeu, de 
28 de novembro de 2019, sobre a 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas de 2019, em 
Madrid, Espanha (COP 25) 
(2019/2712(RSP)).

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 23-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-I) Todas as agências da União no 
domínio dos transportes devem contribuir 
para a transição do setor dos transportes 
para a neutralidade climática. Neste 
contexto, em conformidade com o 
artigo 87.º do Regulamento n.º 2018/1139 
do Parlamento Europeu e do Conselho1-A, 
a Agência da União Europeia para a 
Segurança da Aviação (AESA) foi 
incumbida de publicar o relatório 
ambiental da aviação europeia sobre a 
situação em termos de proteção do 
ambiente no que respeita à aviação civil 
europeia, o qual deve conter 
recomendações destinadas a colmatar o 
fosso entre o desempenho ambiental do 
setor da aviação europeu e os objetivos em 
matéria de neutralidade climática. Além 
disso, a União lançou um projeto-piloto 
para desenvolver um programa relativo a 
um rótulo ambiental que forneça 
informações facilmente acessíveis, fiáveis 
e independentes sobre o desempenho 
climático da aviação aos passageiros, ao 
público em geral e a outros intervenientes, 
incluindo os investidores privados e 
públicos. Nos termos do artigo 30.º, n.º 4, 
da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-B, a AESA foi 
incumbida de realizar um estudo sobre os 
mais recentes avanços científicos 
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relacionados com as emissões da aviação 
que não sejam CO2 e que tenham um 
impacto climático em altitude, incluindo 
questões como a formação de rastos de 
condensação, a sua evolução para cirros, 
bem como os efeitos diretos dos aerossóis 
de sulfato e da fuligem. O estudo deve ser 
publicado e transmitido ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sem demora e 
deve expor as medidas técnicas e 
operacionais para resolver a questão.
__________________
1-A Regulamento (UE) 2018/1139 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de julho de 2018, relativo a regras 
comuns no domínio da aviação civil que 
cria a Agência da União Europeia para a 
Segurança da Aviação, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 2111/2005, (CE) 
n.º 1008/2008, (UE) n.º 996/2010 e (UE) 
n.º 376/2014 e as Diretivas 2014/30/UE e 
2014/53/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 552/2004 e (CE) n.º 216/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (CEE) n.º 3922/91 do 
Conselho (JO L 212 de 22.8.2018, p. 1). 
1-B Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 
96/61/CE do Conselho (JO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 23-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-J) A pandemia de COVID-19 teve um 
impacto sem precedentes na sociedade e 
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na economia. As consequências da 
pandemia em setores específicos devem 
ser devidamente tidas em conta. Por outro 
lado, a recuperação económica representa 
uma oportunidade única para acelerar o 
ritmo da transição para a neutralidade 
climática, dando prioridade aos 
investimentos na descarbonização e nas 
tecnologias sustentáveis.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União no horizonte de 2050, tendo em 
vista a consecução do objetivo de 
temperatura a longo prazo estabelecido no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União e em cada Estado-Membro, que 
deve ser realizado o mais cedo possível e, 
o mais tardar, no horizonte de 2050, tendo 
em vista a consecução do objetivo de 
temperatura a longo prazo estabelecido no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 
ser equilibradas, o mais tardar, em 2050, 
reduzindo assim a zero, até esse prazo, o 
balanço líquido das emissões.

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 
ser equilibradas o mais cedo possível e, o 
mais tardar, em 2050, reduzindo assim a 
zero, até esse prazo, o balanço líquido das 
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emissões. Cada Estado-Membro deve 
atingir um nível nulo de emissões 
líquidas, o mais tardar, em 2050.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A partir da data em que o balanço 
líquido das emissões na União tenha sido 
reduzido para zero, conforme estabelecido 
no n.º 1, as políticas da União e dos 
Estados-Membros devem assegurar que 
as remoções de gases com efeito de estufa 
excedam as emissões na União e no 
território de cada Estado-Membro.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional, as medidas necessárias para 
possibilitar a realização coletiva do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1, conferindo importância à 
promoção da equidade e da solidariedade 
entre os Estados-Membros.

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional, as medidas necessárias para 
possibilitar a realização coletiva e 
individual do objetivo de neutralidade 
climática definido no n.º 1, conferindo 
importância à promoção e à garantia da 
equidade e da solidariedade entre os 
Estados-Membros e em cada um deles.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, à luz dos dados 
científicos mais recentes e com base numa 
avaliação de impacto exaustiva, 
reexaminar a meta climática da União para 
2030, referida no artigo 2.º, ponto 11, do 
Regulamento (UE) 2018/1999, à luz do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1 do presente artigo e explorar as 
opções para um novo objetivo para 2030, 
de redução das emissões em, pelo menos, 
55 % em relação a 1990. Caso a Comissão 
considere necessário alterar a referida 
meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de, 
pelo menos, 55 % das emissões em 
comparação com 1990 e de alcançar o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1 do presente artigo, e ponderar a 
adoção das medidas necessárias para o 
efeito, incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados. A 
Comissão deve avaliar, em especial, as 
opções para alinhar as emissões de todos 
os modos de transporte ligadas à União 
pelo objetivo de 2030, a fim de reduzir 
essas emissões para emissões líquidas 
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nulas, o mais tardar, em 2050, e, se 
necessário, deve apresentar propostas 
legislativas. Sem prejuízo do disposto no 
n.º 1, a Comissão deve velar por que os 
investimentos já programados nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima 
(PNEC) antes de ... [data de entrada em 
vigor do presente regulamento] se 
mantenham, pelo menos, até a oferta 
satisfazer a procura e, o mais tardar, até 
2050.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve, até 30 de 
setembro de 2025, à luz do objetivo de 
neutralidade climática fixado no 
artigo 2.º, n.º 1, e com base nos dados 
científicos mais recentes e numa 
avaliação de impacto exaustiva, avaliar 
opções para definir uma meta da União 
para 2040 em matéria de redução das 
emissões comparativamente a 1990, 
devendo ainda, se for caso disso, 
apresentar propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O mais tardar 18 meses após a 
adoção da meta climática para 2040, a 
Comissão deve avaliar de que forma a 
legislação da União pertinente para a 
consecução dessa meta deve ser alterada e 
deve tomar as medidas necessárias, 
nomeadamente a adoção de propostas 
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legislativas, em conformidade com os 
Tratados.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. Até 30 de setembro de 2025, a 
Comissão deve adotar, se necessário e 
com base nos critérios enunciados no 
n.º 3, uma proposta legislativa com o 
intuito de definir uma trajetória a nível da 
União para alcançar, até 2050, o objetivo 
definido no artigo 2.º, n.º 1. O mais tardar 
seis meses após cada balanço mundial 
referido no artigo 14.º do Acordo de Paris, 
a Comissão revê a trajetória e, se 
necessário e à luz dos dados científicos 
mais recentes, apresenta propostas 
legislativas para a alterar.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A trajetória deve partir da meta 
climática da União para 2030 referida no 
artigo 2.º, n.º 3.

2. A trajetória referida no n.º 1 deve 
partir da meta climática da União para 
2030 referida no artigo 2.º, n.º 3.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Ao definir uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

3. Ao apresentar uma proposta 
legislativa para a definição de uma 
trajetória em conformidade com o n.º 1, a 
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Comissão deve considerar o seguinte:

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica, incluindo os custos do 
ajustamento e os custos da inação ou do 
diferimento da ação a favor do clima;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Competitividade da economia da 
União;

b) Competitividade e sustentabilidade 
a longo prazo da economia da União, 
incluindo eventuais fugas de carbono e de 
investimento devido à deslocalização e à 
externalização;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhores tecnologias disponíveis 
em termos de análise do ciclo de vida, 
incluindo a sua atual aceitação pelo 
mercado e o seu possível desenvolvimento 
e implantação;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Eficiência energética, 
acessibilidade da energia e segurança do 
aprovisionamento energético;

d) Eficiência energética e 
acessibilidade e segurança do 
aprovisionamento de energia e de 
matérias-primas;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Necessidade de assegurar eficácia 
ambiental e progressão ao longo do tempo;

f) Necessidade de assegurar eficácia 
ambiental, ambição e progressão ao longo 
do tempo;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento em diferentes setores 
económicos, com base numa abordagem 
transetorial, tendo em conta os riscos 
associados aos ativos irrecuperáveis, 
assegurando simultaneamente 
previsibilidade para os investimentos nos 
setores em causa;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Situação específica, desempenho 
climático e características dos diferentes 
setores económicos em causa;
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa;

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa 
para todos em todos os territórios da 
União, assegurando um acesso fácil e a 
preços comportáveis aos serviços básicos, 
incluindo a mobilidade;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e o 
objetivo final da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas;

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos a nível mundial para atingir 
os objetivos a longo prazo do Acordo de 
Paris e o objetivo final da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas, tendo em conta o 
papel e a responsabilidade da União a 
nível internacional;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris.

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris e com 
base numa estratégia atualizada da UE 
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para a adaptação às alterações 
climáticas1-A.

__________________
1-A. COM(2013)0216 final.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros, em 
cooperação com os órgãos de poder local 
e regional, devem desenvolver e executar, 
através dos seus planos nacionais 
integrados em matéria de energia e de 
clima, estratégias e planos de adaptação 
que incluam quadros de gestão do risco 
abrangentes, assentes em bases de 
referência sólidas em matéria de clima e 
vulnerabilidade e em avaliações dos 
progressos realizados, e tendo em conta a 
dimensão económica e social.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve ponderar propor 
um quadro legislativo destinado a 
reforçar a gestão dos riscos, a resiliência 
e a adaptação às alterações climáticas das 
infraestruturas de transporte.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) Os progressos coletivos e 
individuais realizados por todos os 
Estados-Membros na consecução do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
adaptação referida no artigo 4.º.

b) Os progressos coletivos e 
individuais realizados por todos os 
Estados-Membros na adaptação referida no 
artigo 4.º.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão publica as conclusões dessa 
avaliação e apresenta-as ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho juntamente com o 
relatório sobre o estado da União da 
Energia elaborado no ano civil em causa 
em conformidade com o artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
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da adoção, todos os projetos de medidas ou 
propostas legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, 
incluir esta análise na avaliação do impacto 
dessas medidas ou propostas e publicar, no 
momento da adoção, o resultado desta 
avaliação.

da adoção, todos os projetos de medidas, 
financiamento ou propostas legislativas à 
luz do objetivo de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º, n.º 1, formulado 
segundo a trajetória referida no artigo 3.º, 
n.º 1, incluir esta análise na avaliação do 
impacto dessas medidas ou propostas e 
publicar, no momento da adoção, o 
resultado desta avaliação.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão apresenta propostas 
para a eliminação progressiva do apoio 
direto e indireto da União e nacional aos 
combustíveis fósseis.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A adequação das medidas nacionais 
destinadas a assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º.

b) A adequação das medidas nacionais 
e a capacidade nacional necessária para 
assegurar os progressos na adaptação a que 
se refere o artigo 4.º.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 

A Comissão publica as conclusões dessa 
avaliação e apresenta-as ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, juntamente com o 
relatório sobre o estado da União da 
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ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Energia elaborado no ano civil em causa, 
em conformidade com o artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos e individuais 
avaliados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 1, verificar que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com o objetivo referido, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1, ou não são adequadas para 
assegurar os progressos na adaptação a que 
se refere o artigo 4.º, a Comissão pode, se 
for caso disso, formular recomendações 
devidamente justificadas ao Estado-
Membro, publicando-as.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O Estado-Membro em causa deve 
tê-la devidamente em conta num espírito 
de solidariedade entre a União e os 
Estados-Membros e entre estes;

a) O Estado-Membro em causa deve 
tomar todas as medidas necessárias para 
lhe dar execução num espírito de 
solidariedade entre a União e os Estados-
Membros e entre estes;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve devidamente em conta. Se 
decidir não acatar a recomendação ou uma 
parte substancial da mesma, o Estado-
Membro deve justificá-lo à Comissão;

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como tomou medidas para lhe dar 
execução. Se decidir não acatar a 
recomendação ou uma parte substancial da 
mesma, o Estado-Membro deve justificá-lo 
devidamente à Comissão;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de um Estado-Membro 
persistir em não cumprir as obrigações 
estabelecidas no n.º 3, a Comissão toma 
as medidas adequadas.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informações apresentadas e 
comunicadas ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2018/1999;

a) Informações apresentadas e 
comunicadas ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/1999 relativo à Governação da 
União da Energia e da Ação Climática, 
incluindo os relatórios intercalares 
nacionais para a execução dos planos 
nacionais integrados em matéria de 
energia e de clima referidos neste 
regulamento;
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA);

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) e de outras agências 
relevantes da União, incluindo as que se 
ocupam do domínio dos transportes;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus, incluindo dados eventualmente 
disponíveis sobre perdas decorrentes de 
impactos climáticos adversos;  

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus, incluindo dados eventualmente 
disponíveis sobre perdas decorrentes de 
impactos climáticos adversos, estimativas 
dos custos da inação ou do diferimento da 
ação a favor do clima e dados 
socioeconómicos;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC;  

d) Melhores e mais recentes dados 
científicos disponíveis, nomeadamente os 
relatórios mais recentes do PIAC, 
incluindo no que diz respeito a outros 
efeitos no clima, como os causados por 
alterações nas nuvens do tipo cirro;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Evolução a nível internacional e 
esforços empreendidos a nível mundial 
para alcançar o objetivo a longo prazo em 
matéria de temperatura fixado no Acordo 
de Paris, incluindo o último balanço 
referido no artigo 14.º do Acordo de 
Paris;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Nível de realização dos objetivos 
de desenvolvimento económico e social, 
incluindo as repercussões das medidas 
aplicadas na situação económica e social 
nacional;

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Inovação tecnológica e melhores 
tecnologias disponíveis nos setores em 
causa;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-D) Necessidade de coerência e 
estabilidade regulamentares, a fim de 
preservar um ambiente favorável ao 
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investimento;  

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros económicos e sociais de 
todos os setores em causa, as partes 
interessadas desses setores, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.° Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
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referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações:  
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do disposto no artigo 3.º só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 11 – Título
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Texto da Comissão Alteração

Diálogo a vários níveis sobre clima e 
energia

Diálogo a vários níveis e transetorial sobre 
as alterações climáticas

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve estabelecer, de 
acordo com as regras nacionais, um 
diálogo a vários níveis sobre clima e 
energia no qual as autoridades locais, as 
organizações da sociedade civil, as 
empresas, os investidores, outras partes 
interessadas relevantes e o público em 
geral tenham a possibilidade de participar 
ativamente no debate da consecução do 
objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima], assim como dos diferentes cenários 
previstos para as políticas em matéria de 
energia e de clima, incluindo a longo 
prazo, e na análise dos progressos 
realizados, salvo se já possuir uma 
estrutura para esse efeito. Os planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e de clima podem ser debatidos no âmbito 
desse diálogo.

Cada Estado-Membro deve estabelecer, de 
acordo com as regras nacionais, um 
diálogo a vários níveis e transetorial sobre 
as alterações climáticas no qual as 
autoridades locais, as organizações da 
sociedade civil, as empresas, os 
investidores, outras partes interessadas 
relevantes e o público em geral tenham a 
possibilidade de participar ativamente no 
debate da consecução do objetivo da União 
em matéria de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º do Regulamento .../... 
[Lei do Clima], assim como dos diferentes 
cenários previstos para as políticas em 
matéria de clima nos diferentes setores, 
incluindo a longo prazo, e na análise dos 
progressos realizados, salvo se já possuir 
uma estrutura para esse efeito. Os planos e 
as estratégias nacionais integrados em 
matéria de energia, clima, habitação, 
agricultura, biodiversidade e mobilidade, 
entre outros, podem ser debatidos no 
âmbito desse diálogo.
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10.7.2020

PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
quadro para alcançar a neutralidade climática e que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(Lei Europeia do Clima)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Relatora de parecer: Caroline Roose

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sua Comunicação intitulada «Pacto Ecológico Europeu», a Comissão estabeleceu uma 
nova estratégia de crescimento que visa transformar até 2050 a UE numa sociedade equitativa 
e próspera, dotada de uma economia moderna, eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de gases com efeito de estufa, e em que o crescimento 
económico esteja dissociado da utilização dos recursos. O Pacto Ecológico Europeu visa 
também proteger, conservar e reforçar o capital natural da União e proteger a saúde e o 
bem-estar dos cidadãos contra riscos e impactos relacionados com o ambiente. 

Neste contexto, a proposta da Lei Europeia do Clima tem como objetivo estabelecer o quadro 
para alcançar a neutralidade climática da UE. A relatora congratula-se com esta proposta da 
Comissão e apresentou uma série de alterações destinadas a melhorar o regulamento relativo à 
Lei Europeia do Clima.

Mais concretamente, com o seu projeto de parecer a relatora:

 Tomou em devida conta a emergência climática e ambiental e, por conseguinte, 
propôs que a União atinja a neutralidade climática até 2040, ou seja, uma década antes 
da data-limite estabelecida na proposta da Comissão; 

 Referiu que a transição deve ter em conta as disparidades e os desequilíbrios regionais, 
a fim de a tornar justa e socialmente equitativa, bem como territorialmente inclusiva. 
A transição deve incluir cidadãos, regiões, zonas urbanas e rurais e comunidades para 
alcançar os objetivos do Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e cumprir o Pacto Ecológico Europeu, através de uma nova política de 
desenvolvimento sustentável até 2040;

 Salientou que a nova Lei do Clima deve incluir claramente a data de eliminação 
progressiva dos combustíveis fósseis e das suas subvenções diretas e indiretas, a fim 
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de se conseguir uma economia com impacto neutro no clima até 2040. Salientou a 
necessidade de eliminar progressivamente a utilização de todos os combustíveis 
fósseis a fim de limitar o aumento da temperatura a 1,5° C acima dos níveis 
pré-industriais, tendo em vista a concretização do objetivo de longo prazo para a 
temperatura previsto no artigo 2.º do Acordo de Paris;

 Observou a importância de se promover a coesão económica, social e territorial para 
se alcançarem os objetivos de neutralidade climática, que se encontram, de acordo 
com os Tratados, entre os principais objetivos da União, e estabelecer um novo 
objetivo para 2030 de 65 % de redução das emissões em relação a 1990, objetivo este 
que é mais ambicioso do que o incluído na proposta da Comissão;

 Salientou a importância de uma abordagem integrada a nível nacional e da União, 
orientando todas as políticas da UE para o objetivo de uma União com impacto neutro 
no clima até 2040; 

 Destacou a importância de os Estados-Membros definirem objetivos concretos de 
redução que estabeleçam obrigações explícitas de apoio à eficiência energética, à 
acessibilidade dos preços da energia e à segurança do aprovisionamento;

 Salientou que a adaptação é uma componente essencial da resposta global de longo 
prazo às alterações climáticas e, por conseguinte, referiu a necessidade de apoiar 
estratégias nacionais abrangentes de adaptação e de alinhar os acordos de parceria 
sobre os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento com o objetivo geral de 
alcançar a neutralidade climática da UE até 2040;

 Salientou a necessidade de promover sinergias entre os Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento e os diferentes programas da União, como o Horizonte Europa, a fim 
de apoiar novas tecnologias e soluções inovadoras que irão substituir a utilização de 
combustíveis fósseis; 

 Solicitou que sejam promovidos os investimentos sustentáveis e exigiu que os FEEI 
sejam utilizados para a mobilidade sustentável, os ecoempresários e as infraestruturas 
verdes;

 Referiu a importância do princípio da parceria e do papel dos cidadãos e das 
comunidades na promoção da transformação a nível central, bem como a nível 
regional e local. Considerou que compete à Comissão colaborar com todas as partes da 
sociedade de modo a permitir que ajam em prol de uma sociedade com impacto neutro 
no clima e resiliente às alterações climáticas;

Na sequência da apresentação de alterações e das negociações com os relatores-sombra, a 
relatora propôs um pacote de alterações de compromisso que foi apoiado pela maioria dos 
membros da comissão. Neste pacote de compromisso, adotado pela Comissão do 
Desenvolvimento Regional, foi acordado: 

 fixar o objetivo de reduzir as emissões líquidas até zero em 2050, o mais tardar, tanto a 
nível da União como a nível nacional;
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 incluir a análise climática em todas as políticas, a fim de permitir a realização individual e, 
em consequência, a concretização coletiva do objetivo em matéria de neutralidade 
climática;

 fixar um objetivo para 2030 de 50 a 55 % de redução das emissões em relação a 1990;

 pedir à Comissão que realize a sua avaliação do impacto socioeconómico e setorial do 
objetivo para 2030 e a apresente até setembro de 2020;

 dispor, até ao final de 2021, de uma avaliação da Comissão sobre a forma como a 
legislação da União para aplicar o objetivo de 2030 da União e a legislação da União em 
matéria de fundos e instrumentos devem ser alteradas;

 autorizar a Comissão a adotar atos delegados no que diz respeito à trajetória necessária 
para alcançar o objetivo de neutralidade climática;

 criar um sistema comum de informação da União para facilitar o intercâmbio de 
informações e de boas práticas;

 sublinhar a necessidade de respeitar o princípio da parceria;

 recordar a importância do princípio do poluidor-pagador;

 salientar a necessidade de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e as suas 
subvenções diretas e indiretas;

 ter em conta, nomeadamente, os aspetos sociais e de emprego, os desafios demográficos, a 
necessidade de alinhar os acordos de parceria sobre os FEEI com o objetivo de 
neutralidade climática, a recessão económica causada pela pandemia da COVID-19 e a 
necessidade de combater a pobreza energética.

Este parecer final é o resultado de uma intensa atividade de negociação e compromisso. 
Embora a relatora tivesse preferido uma abordagem mais audaciosa e a fixação de objetivos 
mais ambiciosos, gostaria de agradecer aos relatores-sombra dos outros grupos políticos. A 
relatora exorta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar a 
ponderar seriamente as alterações da Comissão do Desenvolvimento Regional e a ter em 
conta o forte compromisso da comissão no que toca ao objetivo da neutralidade climática.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional  insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»1, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento que visa transformar a UE 
numa sociedade equitativa e próspera, 
dotada de uma economia moderna, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050 e em 
que o crescimento económico esteja 
dissociado da utilização dos recursos. O 
pacto pretende igualmente proteger, 
conservar e reforçar o capital natural da 
União e proteger a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos contra riscos e impactos 
relacionados com o ambiente. Ao mesmo 
tempo, esta transição deve ser justa e 
inclusiva, não deixando ninguém para trás.

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»1 a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento que visa transformar a UE 
numa sociedade equitativa e próspera, 
dotada de uma economia moderna, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050 e em 
que o crescimento económico esteja 
dissociado da utilização dos recursos. O 
pacto pretende igualmente proteger, 
conservar e reforçar o capital natural e a 
biodiversidade da União e proteger a saúde 
e o bem-estar dos cidadãos contra riscos e 
impactos relacionados com o ambiente. Ao 
mesmo tempo, esta transição deve ser justa 
e inclusiva, não deixando ninguém para 
trás, incluindo cidadãos, regiões e zonas e 
comunidades rurais e urbanas.

__________________ __________________
1 Comunicação da Comissão — Pacto 
Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final 
de 11 de dezembro de 2019.

1 Comunicação da Comissão — Pacto 
Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final 
de 11 de dezembro de 2019.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, é 
um contributo essencial para a 
transformação económica e social, o 
emprego, o crescimento e o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, bem como 
para avançar, de forma equitativa e eficaz 

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, 
que tenha sido aceite por unanimidade 
pelos Estados-Membros, é um contributo 
essencial para a transformação económica 
e social, o emprego, o crescimento 
sustentável e o cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
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em termos de custos, para o cumprimento 
da meta de temperatura do Acordo de Paris 
de 2015 sobre alterações climáticas, na 
sequência da 21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»).

Nações Unidas, bem como para avançar, 
de forma equitativa e eficaz em termos de 
custos, para o cumprimento da meta de 
temperatura do Acordo de Paris de 2015 
sobre alterações climáticas, na sequência 
da 21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A ação climática da União e dos 
Estados-Membros visa proteger as pessoas 
e o planeta, o bem-estar, a prosperidade, a 
saúde, os sistemas alimentares, a 
integridade dos ecossistemas e a 
biodiversidade contra a ameaça das 
alterações climáticas, no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com vista à consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
maximizar a prosperidade dentro dos 
limites do planeta e aumentar a resiliência 
às alterações climáticas, reduzindo a 
vulnerabilidade da sociedade a estas 
últimas.

(5) A ação climática da União, dos 
Estados-Membros e das autoridades 
regionais e locais visa proteger as pessoas 
e o planeta, o bem-estar, a prosperidade, a 
saúde, a agricultura e os sistemas 
alimentares, a integridade dos ecossistemas 
e a biodiversidade contra a ameaça das 
alterações climáticas, estabelecendo um 
equilíbrio entre as necessidades de 
desenvolvimento e os objetivos 
sustentáveis e climáticos, no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com vista à consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
maximizar a prosperidade dentro dos 
limites do planeta e aumentar a resiliência 
às alterações climáticas, reduzindo a 
vulnerabilidade dos territórios e da 
sociedade a estas últimas e tomando em 
consideração a recessão económica 
causada pela pandemia de COVID-19.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A neutralidade climática requer (6) A neutralidade climática requer 
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uma contribuição de todos os setores 
económicos. Tendo em conta a importância 
da produção e do consumo de energia nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
afigura-se essencial a transição para um 
sistema energético sustentável, acessível e 
seguro, assente num mercado interno da 
energia que funcione adequadamente. A 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento são também 
impulsionadores importantes para alcançar 
o objetivo da neutralidade climática.

uma abordagem integrada e uma 
contribuição de todos os setores 
económicos, um compromisso 
proporcional a longo prazo no âmbito do 
orçamento da União e uma adaptação às 
especificidades setoriais e regionais a fim 
de tornar a transição economicamente 
viável, equitativa e socialmente justa, com 
especial atenção para as zonas rurais, as 
zonas afetadas pela transição industrial e 
as regiões atingidas pelo despovoamento, 
como as regiões mais setentrionais, 
insulares, transfronteiriças e de 
montanha, assim como as 
ultraperiféricas. Neste contexto, o 
princípio do poluidor-pagador deve ser 
um fator essencial. Tendo em conta a 
importância da produção e do consumo de 
energia nas emissões de gases com efeito 
de estufa, afigura-se essencial a transição 
para um sistema energético sustentável, 
acessível, descentralizado e seguro, 
assente num mercado interno da energia 
que funcione adequadamente. Neste 
contexto, o quadro regulamentar para a 
energia deve incentivar a produção 
interna e económica e a utilização da 
energia verde, devendo ser tida em conta 
a necessidade da sua harmonização. A 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento, bem como a eliminação 
progressiva dos combustíveis fósseis e das 
suas subvenções diretas e indiretas, são 
também impulsionadores importantes para 
alcançar o objetivo da neutralidade 
climática.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A União é um líder mundial na 
transição para a neutralidade climática e 
está determinada a ajudar a aumentar a 

(10) A União tem a responsabilidade, 
como líder mundial na transição para a 
neutralidade climática, de liderar pelo seu 
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ambição mundial e a reforçar a resposta 
mundial às alterações climáticas, utilizando 
todos os instrumentos ao seu dispor, 
nomeadamente a diplomacia climática.

exemplo, de manter elevados padrões 
ambientais de produção, de ajudar a 
aumentar a ambição mundial e a reforçar a 
resposta mundial às alterações climáticas, 
utilizando todos os instrumentos ao seu 
dispor, nomeadamente a política comercial 
e de investimento, a política de 
desenvolvimento e a diplomacia climática, 
sem pôr em risco o desenvolvimento 
económico da União.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A União deve procurar alcançar um 
equilíbrio, no interior da União e até 2050, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser coletivamente o de todos os Estados-
Membros, devendo estes, o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão tomar 
as medidas necessárias para que aquele 
possa ser alcançado. As medidas a nível da 
União constituirão parte importante das 
medidas necessárias para isso.

(12) A União deve procurar alcançar um 
equilíbrio, no interior da União e até 2050, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser coletivamente o de todos os Estados-
Membros e respetivas regiões, devendo 
estes, o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão tomar as medidas necessárias 
para que aquele possa ser alcançado, 
nomeadamente incluindo a resistência às 
alterações climáticas de todas as políticas 
e tomando em consideração as diferentes 
posições de partida de cada 
Estado-Membro na transição energética. 
As medidas a nível da União constituirão 
parte importante das medidas necessárias 
para isso.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração
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(13) A União deve prosseguir a sua ação 
climática e a sua liderança internacional 
em matéria de clima depois de 2050, para 
proteger as pessoas e o planeta de 
alterações climáticas perigosas e a fim de 
atingir os objetivos de temperatura fixados 
no Acordo de Paris, seguindo as 
recomendações científicas do PIAC.

(13) A União deve prosseguir a sua ação 
climática e a sua liderança internacional 
em matéria de clima depois de 2050, para 
proteger as pessoas e o planeta de 
alterações climáticas perigosas, 
promovendo programas de adaptação às 
alterações climáticas em todo o mundo, e 
a fim de atingir os objetivos de temperatura 
fixados no Acordo de Paris, seguindo as 
recomendações científicas do PIAC.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A adaptação é uma componente 
fundamental da resposta mundial a longo 
prazo às alterações climáticas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros e a 
União devem reforçar as suas capacidades 
de adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações, 
conforme previsto no artigo 7.º do Acordo 
de Paris, bem como maximizar os 
benefícios conexos decorrentes de outras 
políticas e da legislação ambientais. Os 
Estados-Membros devem adotar estratégias 
e planos de adaptação nacionais 
abrangentes.

(14) A adaptação é uma componente 
fundamental da resposta mundial a longo 
prazo às alterações climáticas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros e a 
União devem reforçar as suas capacidades 
de adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações, 
conforme previsto no artigo 7.º do Acordo 
de Paris, bem como maximizar os 
benefícios conexos decorrentes de outras 
políticas e da legislação em matéria 
ambiental, de desenvolvimento e de 
coesão, tomando especificamente em 
consideração a necessidade de ajustar os 
acordos de parceria no âmbito dos FEEI 
ao objetivo da neutralidade climática. Os 
Estados-Membros devem adotar estratégias 
e planos de adaptação nacionais 
abrangentes em cooperação com as 
autoridades regionais e locais, dando 
especial ênfase aos programas locais de 
investimento e educação para promover o 
autoconsumo, a integração das energias 
de fontes renováveis e a melhoria da 
eficiência energética, e levando em linha 
de conta as circunstâncias de cada região. 
As estratégias e planos regionais e locais 
de adaptação devem ser apoiados pelos 
FEEI e harmonizados com as respetivas 
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estratégias nacionais.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar dos 
cidadãos, a prosperidade da sociedade e a 
competitividade da economia; a segurança 
e a acessibilidade energética e alimentar; a 
equidade e a solidariedade entre Estados-
Membros e no interior de cada um destes, 
considerando a capacidade económica, as 
circunstâncias nacionais e a necessidade de 
convergência ao longo do tempo; a 
necessidade de que a transição seja justa, 
incluindo em termos de equidade social; os 
melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente as conclusões do PIAC; a 
necessidade de integrar os riscos 
relacionados com as alterações climáticas 
nas decisões de investimento e de 
planeamento; a rendibilidade e a 
neutralidade tecnológica na consecução das 
reduções e remoções de gases com efeito 
de estufa e no aumento da resiliência; o 
avanço progressivo, ao longo do tempo, na 
integridade ambiental e no nível de 
ambição.

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional, regional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar dos 
cidadãos, a prosperidade da sociedade e a 
competitividade da economia; o saldo 
líquido de emprego decorrente das 
medidas e da melhoria das competências e 
requalificação dos trabalhadores, bem 
como a sua inclusão social; as 
necessidades de adaptação e as 
oportunidades nos diferentes setores 
económicos; a segurança energética e 
alimentar, a sua acessibilidade e 
autossuficiência, bem como a necessidade 
de combater a pobreza energética; a 
equidade e a solidariedade entre 
Estados-Membros e no interior de cada um 
destes, considerando a capacidade 
económica e o desenvolvimento das 
infraestruturas, as circunstâncias 
nacionais e regionais e a necessidade de 
convergência ao longo do tempo; os 
desafios demográficos, a conectividade e a 
coesão regional;  a necessidade de que a 
transição seja justa, incluindo em termos de 
equidade social, bem como inclusiva do 
ponto de vista territorial, consagrando 
uma atenção especial às zonas rurais e 
remotas confrontadas com significativos 
desafios sociais e económicos; a 
necessidade de investir em meios 
inovadores de produção, fabrico, 
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investigação e educação; a necessidade de 
mudar progressivamente da economia 
linear para a economia circular; a 
promoção das economias locais; os 
melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente as conclusões do PIAC e 
da IPBES; a necessidade de integrar os 
riscos relacionados com as alterações 
climáticas nas decisões de investimento e 
de planeamento, incluindo a eliminação 
progressiva das subvenções diretas e 
indiretas aos combustíveis fósseis, sem 
excluir o uso do hidrogénio verde como 
solução temporária; a necessidade de 
criar políticas de investimento sustentável 
para a coesão económica, social e 
territorial, em especial nas regiões 
insulares e costeiras que estejam 
vulneráveis às alterações climáticas; a 
necessidade de pôr termo à perda e 
degradação das florestas e promover uma 
gestão sustentável das florestas que tome 
em consideração o seu papel crucial como 
força estabilizadora do clima; a 
rendibilidade e a neutralidade tecnológica 
na consecução das reduções e remoções de 
gases com efeito de estufa e no aumento da 
resiliência dos territórios e da sociedade; o 
avanço progressivo, ao longo do tempo, na 
integridade ambiental e no nível de 
ambição; a necessidade de as diferentes 
regiões avançarem ao seu próprio ritmo 
na consecução da neutralidade climática, 
objetivo que apenas poderá ser definido 
após uma avaliação de impacto 
abrangente que tenha em conta os efeitos 
no desenvolvimento regional, na indústria 
e no emprego; o progresso da inovação 
tecnológica e das energias limpas; e a 
necessidade de uma mudança progressiva 
de um paradigma de crescimento para um 
paradigma de pós-crescimento e 
desenvolvimento sustentável.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A transição para a neutralidade 
climática exige mudanças em todo o 
espetro da ação política e um esforço 
coletivo de todos os setores da economia e 
da sociedade, conforme demonstrado pela 
Comissão na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu». Nas suas conclusões 
de 12 de dezembro de 2019, o Conselho 
Europeu referiu que toda a legislação e 
políticas pertinentes da UE devem ser 
coerentes com o objetivo da neutralidade 
climática e contribuir para o mesmo, 
respeitando, simultaneamente, condições 
equitativas, tendo convidado a Comissão a 
analisar se tal exige um ajustamento das 
regras existentes.

(16) A transição para a neutralidade 
climática exige uma abordagem integrada, 
mudanças em todo o espetro da ação 
política, um financiamento ambicioso e 
sustentado e um esforço coletivo de todos 
os setores da economia e da sociedade, 
conforme demonstrado pela Comissão na 
sua comunicação «Pacto Ecológico 
Europeu». Nas suas conclusões de 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
referiu que toda a legislação e políticas 
pertinentes da UE devem ser coerentes 
com o objetivo da neutralidade climática e 
contribuir para o mesmo, respeitando, 
simultaneamente, condições equitativas, 
tendo convidado a Comissão a analisar se 
tal exige um ajustamento das regras 
existentes. É igualmente importante 
promover sinergias entre os Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento e 
os diferentes programas da União, como o 
Horizonte Europa, a fim de apoiar novas 
tecnologias e soluções inovadoras que 
possam substituir a utilização de 
combustíveis fósseis.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 
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cumprir a sua parte. Até setembro de 2020, 
a Comissão deve, com base numa 
avaliação de impacto abrangente e tendo 
em conta a sua análise dos planos nacionais 
integrados em matéria de energia e de 
clima que lhe são apresentados nos termos 
do Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, 
reexaminar a meta climática da União para 
2030 e explorar opções para uma nova 
meta para 2030, de redução das emissões 
entre 50 % e 55 % em comparação com os 
níveis de 1990. Caso considere necessário 
alterar a meta da União para 2030, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas 
adequadas de alteração do presente 
regulamento. Além disso, deve, até 30 de 
junho de 2021, avaliar de que modo 
necessitará de ser alterada a legislação da 
União que aplica essa meta, a fim de 
conseguir reduções de emissões de 50 % a 
55 % comparativamente a 1990.

cumprir a sua parte. Até setembro de 2020, 
a Comissão deve, com base numa 
avaliação de impacto abrangente que meça 
o impacto na UE e individualmente em 
cada Estado-Membro, e tendo em conta a 
sua análise dos planos nacionais integrados 
em matéria de energia e de clima que lhe 
são apresentados nos termos do 
Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, 
reexaminar a meta climática da União para 
2030 e explorar opções para uma nova 
meta para 2030, de redução das emissões 
entre 50 % e 55% em comparação com os 
níveis de 1990, e propor um 
financiamento proporcional pelo 
orçamento da União para se atingir esta 
nova meta eventual para 2030. Caso 
considere necessário alterar a meta da 
União para 2030, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho propostas adequadas de alteração 
do presente regulamento. Além disso, 
deve, até 31 de dezembro de 2021, avaliar 
de que modo necessitará de ser alterada a 
legislação da União que aplica essa meta, a 
fim de conseguir reduções de emissões de 
50 % a 55% comparativamente a 1990. 
Além disso, a Comissão deve também 
tomar em consideração a necessidade de 
estabelecer, o mais rapidamente possível, 
uma meta para 2040 de redução 
substancial das emissões.

_________________ _________________
1 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 

1 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 
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Conselho (JO L 328 de 21.12.2018, p. 1). Conselho (JO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de garantir que a União e os 
Estados-Membros continuam no bom 
caminho para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados. Caso os progressos 
coletivos registados pelos Estados-
Membros na consecução do objetivo da 
neutralidade climática ou na adaptação às 
alterações climáticas sejam insuficientes ou 
determinadas medidas da União sejam 
incoerentes com o objetivo de neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve também 
avaliar regularmente as medidas nacionais 
pertinentes e formular recomendações nos 
casos em que verifique que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com o objetivo da neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações.

(18) A fim de garantir que a União e os 
Estados-Membros continuam no bom 
caminho para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
Comissão deve medir e avaliar com 
regularidade os progressos realizados, 
tornando públicos todos os dados 
pertinentes e tomando em consideração a 
especificidade de cada área. Caso os 
progressos coletivos registados pelos 
Estados-Membros e regiões na consecução 
do objetivo da neutralidade climática ou na 
adaptação às alterações climáticas sejam 
insuficientes ou determinadas medidas da 
União sejam incoerentes com o objetivo de 
neutralidade climática ou desadequadas 
para reforçar a capacidade de adaptação, 
aumentar a resiliência às alterações 
climáticas e reduzir a vulnerabilidade a 
essas alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve também 
avaliar regularmente as medidas nacionais 
e regionais pertinentes e formular 
recomendações e proporcionar apoio 
técnico nos casos em que verifique que as 
medidas da União resultaram numa perda 
de competitividade regional e de postos de 
trabalho em setores da economia ou que 
as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo da neutralidade climática ou 
desadequadas para reforçar a capacidade de 
adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC. Dado que 
a Comissão se comprometeu a analisar a 
forma como a taxonomia da UE poderá ser 
utilizada pelo setor público no contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual.

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
melhores e mais recentes conclusões 
científicas, técnicas e socioeconómicas 
disponíveis, representativas de uma vasta 
gama de conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC, assim 
como numa avaliação de impacto 
socioeconómico e setorial abrangente 
para qualquer nova meta proposta. Dado 
que a Comissão se comprometeu a analisar 
a forma como a taxonomia da UE poderá 
ser utilizada pelo setor público no contexto 
do Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) Dado que os cidadãos e as 
comunidades têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática. Por conseguinte, a 
Comissão deve colaborar com todas as 
partes da sociedade e capacitá-las para 
agirem no sentido de uma sociedade com 
impacto neutro no clima e resiliente às 
alterações climáticas, nomeadamente 
através do lançamento de um pacto 
europeu para o clima.

(20) Dado que os cidadãos, as regiões, 
as comunidades e os operadores 
económicos têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática a todos os níveis, e 
nomeadamente aos níveis nacional, 
regional e local, e junto dos parceiros 
sociais, incluindo os sindicatos, bem como 
facilitar a participação e a acessibilidade 
da informação para todas as pessoas com 
deficiência. Por conseguinte, a Comissão, 
de acordo com o princípio da parceria e 
respeitando os princípios de igualdade de 
género e não discriminação,  deve 
colaborar com todas as partes da sociedade 
e capacitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas, 
nomeadamente através do lançamento de 
um pacto europeu para o clima com o 
objetivo de associar os cidadãos e as 
partes interessadas da União à elaboração 
das políticas climáticas à escala da União, 
através de um processo de democracia 
deliberativa. O pacto para o clima deve 
igualmente servir de veículo para 
partilhar boas práticas, fomentar a 
inovação social e apoiar financeiramente 
as iniciativas locais ou das comunidades.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, trabalhadores, investidores e 
consumidores, garantir a irreversibilidade 
da transição para a neutralidade climática, 
assegurar uma redução gradual ao longo do 

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, trabalhadores, investidores e 
consumidores, garantir a irreversibilidade 
da transição para a neutralidade climática, 
a inclusividade, equidade social e 
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tempo e ajudar na avaliação da coerência 
das medidas e dos progressos realizados 
com o objetivo da neutralidade climática, 
deve ser delegado na Comissão, nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
poder de adotar atos que estabeleçam uma 
trajetória para alcançar emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa na 
União até 2050. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos, 
e que essas consultas sejam conduzidas de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional sobre legislar 
melhor de 13 de abril de 20161. Em 
particular, a fim de assegurar a igualdade 
de participação na elaboração dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratam da elaboração dos atos delegados.

ajustamento às realidades 
socioeconómicas de todas as regiões, bem 
como assegurar uma redução gradual ao 
longo do tempo e ajudar na avaliação da 
coerência das medidas e dos progressos 
realizados com o objetivo da neutralidade 
climática, deve ser delegado na Comissão, 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
o poder de propor uma trajetória para 
alcançar emissões líquidas nulas de gases 
com efeito de estufa na União o mais 
tardar até 2050. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos, 
e que essas consultas sejam conduzidas de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional sobre legislar 
melhor de 13 de abril de 20161. Em 
particular, a fim de assegurar a igualdade 
de participação na elaboração dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratam da elaboração dos atos delegados.

_________________ _________________
1 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 1 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Em consonância com o 
compromisso da Comissão para com os 
princípios de «legislar melhor», deve 
zelar-se pela coerência dos instrumentos da 
União referentes à redução das emissões de 
gases com efeito de estufa. O sistema de 
medição dos progressos realizados na 
consecução do objetivo de neutralidade 

(22) Em consonância com o 
compromisso da Comissão para com os 
princípios de «legislar melhor», deve zelar-
se pela coerência e complementaridade 
entre os instrumentos da União referentes à 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa. O sistema de medição dos 
progressos realizados na consecução do 
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climática, bem como da coerência das 
medidas tomadas com esse objetivo, deve 
ter por base e ser coerente com o quadro de 
governação estabelecido no Regulamento 
(UE) 2018/1999. Em particular, o sistema 
de apresentação periódica de relatórios e a 
posterior avaliação destes por parte da 
Comissão, seguida das ações por ela 
empreendidas com base nos relatórios, 
devem estar em harmonia com os 
requisitos do Regulamento (UE) 
2018/1999 em termos de apresentação de 
informações e relatórios pelos Estados-
Membros. O Regulamento (UE) 2018/1999 
deve, portanto, ser alterado a fim de incluir 
o objetivo de neutralidade climática nas 
disposições pertinentes.

objetivo de neutralidade climática, bem 
como da coerência das medidas tomadas 
com esse objetivo, deve ter por base e ser 
coerente com o quadro de governação 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2018/1999. Em particular, o sistema de 
apresentação periódica de relatórios e a 
posterior avaliação destes por parte da 
Comissão, seguida das ações por ela 
empreendidas com base nos relatórios, 
devem estar em harmonia com os 
requisitos do Regulamento (UE) 
2018/1999 em termos de apresentação de 
informações e relatórios pelos Estados-
Membros. O Regulamento (UE) 2018/1999 
deve, portanto, ser alterado a fim de incluir 
o objetivo de neutralidade climática nas 
disposições pertinentes.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As alterações climáticas são, por 
definição, um desafio transfronteiriço, 
sendo necessária ação coordenada a nível 
da União para complementar e reforçar 
eficazmente as políticas nacionais. 
Atendendo a que, devido à sua escala e aos 
seus efeitos, os objetivos do presente 
regulamento, designadamente a 
neutralidade climática na União no 
horizonte de 2050, não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros isoladamente, mas podem sê-lo 
com mais sucesso ao nível da União, esta 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar os 
referidos objetivos,

(23) As alterações climáticas são, por 
definição, um desafio transfronteiriço, 
sendo necessária ação coordenada a nível 
da União para apoiar e reforçar 
eficazmente as políticas nacionais e 
regionais. Atendendo a que, devido à sua 
escala e aos seus efeitos, os objetivos do 
presente regulamento, designadamente a 
neutralidade climática na União o mais 
tardar no horizonte de 2050, não podem 
ser suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros isoladamente, mas 
podem sê-lo com mais sucesso ao nível da 
União, esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia (TUE). Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar os referidos 
objetivos. Em conformidade com o 
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princípio da cooperação leal previsto no 
artigo 4.º do TUE, a União e os 
Estados-Membros devem assistir-se 
mutuamente tendo em vista a consecução 
dos objetivos do presente regulamento, 
devendo tomar todas as medidas 
adequadas decorrentes dos objetivos e 
recomendações definidos no presente 
regulamento e abster-se de adotar 
qualquer medida suscetível de pôr em 
causa a consecução dos objetivos do 
presente regulamento.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União no horizonte de 2050, tendo em 
vista a consecução do objetivo de 
temperatura a longo prazo estabelecido no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União o mais tardar no horizonte de 2050 
e adotado por unanimidade pelos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
consecução do objetivo de temperatura a 
longo prazo estabelecido no artigo 2.º do 
Acordo de Paris, que é nomeadamente de 
limitar o aumento global da temperatura 
a níveis muito abaixo dos 2° C em relação 
aos níveis pré-industriais e prosseguir os 
esforços para limitar esse aquecimento a 
1,5° C acima dos níveis pré-industriais, 
bem como tornar os fluxos de 
financiamento coerentes com o 
desenvolvimento resiliente às alterações 
climáticas, e proporciona um quadro para a 
realização de progressos na consecução do 
objetivo mundial de adaptação estabelecido 
no artigo 7.º do Acordo de Paris.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 
ser equilibradas, o mais tardar, em 2050, 
reduzindo assim a zero, até esse prazo, o 
balanço líquido das emissões.

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 
ser equilibradas, assim que possível e o 
mais tardar em 2050, reduzindo assim a 
zero, até esse prazo, o balanço líquido das 
emissões tanto a nível nacional como da 
União.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional, as medidas necessárias para 
possibilitar a realização coletiva do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1, conferindo importância à 
promoção da equidade e da solidariedade 
entre os Estados-Membros.

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional e regional, as medidas 
necessárias, incluindo a avaliação da 
resistência às alterações climáticas e a 
tomada em consideração das diferentes 
posições de partida de cada 
Estado-Membro, para possibilitar a 
realização por cada Estado-Membro, e 
consequentemente a realização coletiva 
do objetivo de neutralidade climática 
definido no n.º 1, tendo em conta o 
contexto social, económico e territorial e a 
importância da promoção da equidade, da 
solidariedade e de uma cooperação leal 
entre os Estados-Membros e as suas 
regiões.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020 e após realizar a 
avaliação de impacto setorial e 
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artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

socioeconómico, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, estabelecer um novo 
objetivo para 2030 de redução das 
emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990 e propor um financiamento do 
orçamento da UE consentâneo com a 
eventual realização desta eventual nova 
meta para 2030. Caso a Comissão 
considere necessário alterar a referida 
meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 31 de dezembro de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030, bem como a legislação da UE 
relativa a fundos e instrumentos. terá 
eventualmente de ser alterada, a fim de 
permitir uma redução de 50 % a 55% das 
emissões em comparação com 1990 e de 
alcançar o objetivo de neutralidade 
climática definido no n.º 1 do presente 
artigo, e ponderar a adoção das medidas 
necessárias para o efeito, incluindo 
propostas legislativas, em conformidade 
com os Tratados.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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3. Ao definir uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

3. Ao propor uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Competitividade da economia da 
União;

b) Competitividade da economia e 
proteção social da União;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Recessões económicas atuais e 
previstas que ponham em risco o 
emprego, o crescimento sustentável e a 
inclusão social;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhores tecnologias disponíveis e 
reforço do acesso a estas, bem como 
progressos tecnológicos;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Eficiência energética, d) Eficiência energética, 
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acessibilidade da energia e segurança do 
aprovisionamento energético;

acessibilidade da energia, pobreza e 
segurança do aprovisionamento energético, 
tendo em conta o cabaz energético de 
cada Estado-Membro;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Necessidade de eliminar 
gradualmente a utilização de todos os 
combustíveis fósseis num prazo 
compatível com o objetivo de limitar o 
aumento da temperatura a 1,5 °C acima 
dos níveis pré-industriais;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Efeitos sobre a biodiversidade e os 
ecossistemas;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Segurança alimentar,  
acessibilidade dos alimentos e segurança 
do aprovisionamento;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Equidade e solidariedade entre os 
Estados-Membros e nos Estados-Membros;

e) Equidade, solidariedade e 
cooperação leal entre os Estados-Membros 
e regiões e nos Estados-Membros e 
regiões, tendo em conta a coesão social, 
económica e territorial da UE;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento público e privado, incluindo 
as necessidades de desenvolvimento de 
infraestruturas;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa;

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa e 
corrigir os desequilíbrios regionais;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC.

j) Dados estatísticos e científicos 
melhores e mais recentes disponíveis, 
incluindo os relatórios mais recentes do 
PIAC e da IPBES, e uma avaliação 
abrangente do impacto socioeconómico e 
setorial;
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Empenho na liderança a nível 
mundial no domínio da neutralidade 
climática;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Avaliação da pegada de carbono e 
da pegada hídrica nas relações comerciais 
com países terceiros.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris.

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação, garantia da 
transferência de saber-fazer quando 
necessário, aumento da resiliência e 
redução da vulnerabilidade às alterações 
climáticas, em conformidade com o 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros, em 
cooperação com as regiões e municípios, 
devem desenvolver e executar estratégias e 
planos de adaptação que incluam metas 
concretas de redução e quadros de gestão 
do risco abrangentes, assentes em bases de 
referência sólidas em matéria de clima e 
vulnerabilidade, avaliações dos progressos 
realizados e do impacto, e que tomem em 
consideração as especificidades regionais.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) Os progressos coletivos e 
individuais realizados por todos os 
Estados-Membros na consecução do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
adaptação referida no artigo 4.º.

b) Os progressos coletivos e 
individuais realizados por todos os 
Estados-Membros na adaptação referida no 
artigo 4.º.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 



PE648.563v03-00 204/262 RR\1213849PT.docx

PT

Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999. Na sua avaliação, a Comissão 
faz referência aos progressos realizados 
pelas regiões e pelas áreas 
metropolitanas, tal como previsto no 
artigo 4.º, e faz referência a roteiros 
setoriais com vista a promover uma 
transição transparente e socialmente 
equitativa para a neutralidade climática.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A adequação das medidas da União 
para assegurar os progressos na adaptação 
a que se refere o artigo 4.º.

b) A adequação das medidas e do 
financiamento da União para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A avaliação referida no n.º 1 e a revisão 
referida no n.º 2 são efetuadas com base 
num sistema de informação comum da 
UE, acessível ao público, que incorpora 
as informações geradas pelos diferentes 
intervenientes na consecução do objetivo 
de neutralidade climática e na evolução 
da adaptação. Para garantir a 
normalização e a homogeneidade das 
informações o sistema de informação 
comum da UE deve consistir em dados 
fáceis de encontrar, acessíveis, 
interoperáveis e reutilizáveis. A Comissão 
adota atos delegados, em conformidade 
com o artigo 9.º, a fim de completar o 
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presente regulamento, estabelecendo o 
sistema comum de informação da UE e 
estabelecendo os requisitos para as 
informações e os dados a incluir nesse 
sistema. Este sistema beneficiará das 
oportunidades oferecidas pela 
digitalização e pelas novas tecnologias.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.ºs 1 e 2, concluir que as 
medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas 
para assegurar progressos na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º, ou que os 
progressos realizados na consecução do 
objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

3. Se, com base na avaliação referida 
no n.º 1 e na revisão referida no n.º 2, 
concluir que as medidas da União são 
incoerentes com o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, ou que os progressos realizados 
na consecução do objetivo de neutralidade 
climática ou na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º são insuficientes, ou que as 
medidas da União conduzem a uma perda 
de competitividade ou de emprego em 
regiões específicas, a Comissão toma as 
medidas necessárias em conformidade com 
os Tratados, em simultâneo com a revisão 
da trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A adequação das medidas nacionais 
destinadas a assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º.

b) A adequação das medidas nacionais 
destinadas a assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º e 
fatores externos aos Estados-Membros 
que influenciem os progressos, incluindo 
casos de força maior.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999. Na sua avaliação, a Comissão 
faz referência às medidas adotadas pelas 
administrações regionais competentes e 
pelas áreas metropolitanas relativamente 
ao objetivo de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º, n.º 1, e 
relativamente à adaptação às alterações 
climáticas a que se refere o artigo 4.º, com 
vista a promover uma transição 
transparente e socialmente equitativa 
para a neutralidade climática.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro ou das suas regiões são 
incoerentes com o objetivo referido, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1, ou não são adequadas para 
assegurar os progressos na adaptação a que 
se refere o artigo 4.º, ou que as medidas da 
União resultaram numa perda de 
competitividade e de postos de trabalho 
em regiões específicas, a Comissão pode 
formular recomendações ao 
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Estado-Membro, publicando-as.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O sistema de informação comum 
da UE a que se refere o artigo 5.º, n.º 2, 
deve conter uma secção que inclua 
estratégias, medidas e boas práticas, com 
o intuito de alinhar as medidas tomadas 
pelos Estados-Membros com as 
recomendações da Comissão.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O Estado-Membro em causa deve 
tê-la devidamente em conta num espírito 
de solidariedade entre a União e os 
Estados-Membros e entre estes;

a) O Estado-Membro em causa deve 
tê-la devidamente em conta num espírito 
de solidariedade e de cooperação leal entre 
a União e os Estados-Membros, entre os 
próprios Estados-Membros e entre o 
Estado-Membro em causa e as suas 
regiões, salvo se tiver objeções 
devidamente justificadas relativamente ao 
projeto de recomendação;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus, incluindo dados eventualmente 
disponíveis sobre perdas decorrentes de 
impactos climáticos adversos; (Não se 
aplica à versão portuguesa)

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus, incluindo dados eventualmente 
disponíveis sobre perdas decorrentes de 
impactos climáticos adversos;
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Estatísticas e dados regionais, 
incluindo dados das áreas metropolitanas; 
(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC; (Não se aplica à 
versão portuguesa)

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC e uma avaliação de 
impacto socioeconómico e setorial 
abrangente; (Não se aplica à versão 
portuguesa)

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Informações complementares sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, nomeadamente, 
quando disponíveis, sobre investimentos 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2020/... [Regulamento Taxonomia].

e) Informações complementares sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental realizados pela União, 
pelos Estados-Membros e pelas 
autoridades regionais e locais, 
nomeadamente quando disponíveis, sobre 
investimentos em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2020/... [Regulamento 
Taxonomia].

Alteração 54
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido 
de uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

De acordo com o princípio da parceria 
compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a garantir 
sinergias e reforçar o intercâmbio de 
informações e as ações de sensibilização 
destinadas a alcançar uma sociedade com 
impacto neutro no clima e resiliente às 
alterações climáticas. A Comissão deve 
dinamizar um processo inclusivo, 
interativo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, as ONG, os 
cidadãos e a sociedade civil, assegurando 
a ampla participação e a acessibilidade 
acrescida da informação para todas as 
pessoas com deficiência, para o 
intercâmbio de boas práticas e a 
identificação de ações destinadas a 
contribuir para a realização dos objetivos 
do presente regulamento. Além disso, pode 
também basear-se nos diálogos a vários 
níveis no domínio do clima e da energia, 
estabelecidos pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Artigo 11.º

Diálogo a vários níveis sobre clima e 
energia

Diálogo a vários níveis sobre clima e 
energia

Cada Estado-Membro deve estabelecer, de 
acordo com as regras nacionais, um 
diálogo a vários níveis sobre clima e 
energia no qual as autoridades locais, as 

Cada Estado-Membro deve estabelecer, de 
acordo com as regras nacionais, um 
diálogo a vários níveis sobre clima e 
energia no qual as autoridades regionais e 
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organizações da sociedade civil, as 
empresas, os investidores, outras partes 
interessadas relevantes e o público em 
geral tenham a possibilidade de participar 
ativamente no debate da consecução do 
objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima], assim como dos diferentes cenários 
previstos para as políticas em matéria de 
energia e de clima, incluindo a longo 
prazo, e na análise dos progressos 
realizados, salvo se já possuir uma 
estrutura para esse efeito. Os planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e de clima podem ser debatidos no âmbito 
desse diálogo.

locais, as organizações da sociedade civil, 
as empresas, os investidores, os sindicatos 
e outras partes interessadas relevantes e o 
público em geral tenham a possibilidade de 
participar ativamente no debate da 
consecução do objetivo da União em 
matéria de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º do Regulamento .../... [Lei do 
Clima], assim como dos diferentes cenários 
previstos para as políticas em matéria de 
energia e de clima, incluindo a longo 
prazo, e na análise dos progressos 
realizados, salvo se já possuir uma 
estrutura para esse efeito. Os planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e de clima podem ser debatidos no âmbito 
desse diálogo.»;
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PARECER DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
quadro para alcançar a neutralidade climática e que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(Lei Europeia do Clima)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Relator de parecer: Asger Christensen

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Lei Europeia do Clima é o principal ato legislativo do Pacto Ecológico da UE e visa não 
apenas lograr o objetivo de neutralidade climática, mas também promover o crescimento e o 
emprego em toda a UE. Ao mesmo tempo, a transição para a neutralidade climática deve ser 
justa e inclusiva.

Embora o setor agrícola assuma uma importância estratégica para a segurança alimentar da 
UE e a nível mundial, é também o setor mais gravemente exposto às consequências das 
alterações climáticas. Por conseguinte, a Lei Europeia do Clima deverá criar um quadro para 
que as instituições e os Estados-Membros da UE facilitem a adaptação, a resiliência e o 
desenvolvimento baseado em baixas emissões de gases com efeito de estufa de uma forma 
que não comprometa a produção alimentar, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, alínea b), 
do Acordo de Paris. Nesse artigo é sublinhada a necessidade de uma abordagem holística da 
ação climática e da produção alimentar, que tenha em conta a adaptação, a resiliência e a 
atenuação.

Os setores agrícola e silvícola, que são os únicos dois setores que funcionam simultaneamente 
como emissores de carbono e sumidouros de carbono, devem também ser considerados 
fatores importantes. É necessário realizar intensas atividades de investigação e 
desenvolvimento nestes setores para tirar partido de todo o potencial das inovações 
tecnológicas. Importa levar a cabo um amplo trabalho de investigação e desenvolvimento, 
tanto na produção vegetal como na produção animal, incluindo a seleção vegetal com vista a 
obter culturas e gramíneas novas e mais resilientes que sequestrem mais carbono, bem como o 
biogás e a valorização da biomassa. Os procedimentos de medição dos gases com efeito de 
estufa devem ser reforçados. 

As remoções ou as emissões negativas são fundamentais. Atualmente, as remoções e as 
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reduções de emissões são tratadas de forma equitativa nos mercados do carbono. No entanto, 
o preço de uma tonelada de carbono removida da atmosfera deve ser fixado de forma 
diferente de uma tonelada de carbono que não é emitida para a atmosfera. A fim de estimular 
o desenvolvimento das remoções, a Comissão deve estudar a possibilidade de uma 
comercialização separada das operações de remoção ou de emissões negativas nos mercados 
do carbono na UE e a nível mundial. Essa negociação de emissões negativas pode constituir 
uma importante fonte de financiamento da ação climática.

É igualmente necessário promover uma produção eficiente do ponto de vista climático na UE, 
incluindo na agricultura, e dar-lhe visibilidade. A certificação por terceiros representa uma 
abordagem pragmática de um problema difícil e teria como objetivo reconhecer os esforços 
adicionais feitos por diferentes intervenientes, nomeadamente agricultores e cooperativas, 
para reduzir as emissões de CO2 na produção sustentável de alimentos. Além disso, garantiria 
que todos os Estados-Membros utilizassem as mesmas normas. 

São apresentadas várias alterações destinadas a melhorar o regulamento. Essas alterações 
visam, nomeadamente, o seguinte:

• assegurar que o objetivo da neutralidade climática seja fixado para a União no seu conjunto 
e para cada Estado-Membro individualmente, a fim de reforçar as ambições da UE no seu 
todo;

• estabelecer um «princípio da coerência das políticas» em todas as iniciativas previstas no 
Pacto Ecológico; de acordo com esse princípio, as considerações previstas no regulamento no 
contexto da definição da trajetória para a neutralidade climática devem aplicar-se a todas as 
iniciativas do Pacto Ecológico;

• velar por que sejam tidas em conta as mesmas considerações quando se adotam as medidas 
necessárias a nível da União e a nível nacional, nomeadamente quando se determina a 
distribuição das reduções e das remoções de emissões entre os instrumentos políticos 
abrangidos pelo RCLE e distintos do RCLE; 

• à luz da crise da COVID-19, prever a obrigação de a Comissão ter em conta a segurança 
alimentar e a respetiva acessibilidade em termos de preços no contexto da definição da 
trajetória para a neutralidade climática;

• prever que a União e os Estados-Membros facilitem a adaptação dos agricultores aos efeitos 
adversos das alterações climáticas e fomentem a resiliência face às alterações climáticas e um 
desenvolvimento com baixas emissões de gases com efeito de estufa sem comprometer a 
produção alimentar;

• prever que a Comissão avalie a necessidade de estabelecer um objetivo vinculativo 
intermédio para 2040 e apresente subsequentemente uma proposta legislativa que estabeleça 
os valores a alcançar até 2040, bem como qualquer outra medida necessária;

• velar por que a certificação por terceiros constitua uma forma de estabelecer uma norma 
comum na UE para uma produção eficiente do ponto de vista climático. A definição de 
normas comuns constitui também uma forma de recompensar os agricultores e as 
cooperativas que conseguem produzir mais com menos, limitando assim a pegada climática 
da sua produção;
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• prever a obrigação de encontrar alternativas à economia baseada nos combustíveis fósseis. A 
economia circular de base biológica proporciona materiais renováveis que podem substituir as 
matérias-primas fósseis.

O relator apresentou também uma alteração na qual insta a Comissão a definir a trajetória para 
alcançar a neutralidade climática por via de uma proposta legislativa e não de um ato 
delegado. Tal ato delegado incidiria em elementos essenciais do regulamento que, nessa 
qualidade, não podem ser objeto dos poderes de habilitação para adotar atos delegados. 

Além disso, o relator considera que é importante selecionar boas ideias empresariais e 
elaborar roteiros em colaboração com futuros empresários que procurem entrar nos novos 
mercados. Deve ser estabelecida uma rede de apoio à criação de empresas a nível regional, 
sob a forma de cursos de formação e de serviços de aconselhamento personalizados.

Por último, tendo em conta as limitações de tempo, o relator não teve oportunidade de 
consultar outros grupos políticos ou partes interessadas no contexto da elaboração do presente 
parecer. Todos os contributos serão bem-vindos e serão tidos em conta no momento da 
redação de alterações de compromisso. 

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»19, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento que visa transformar a UE 
numa sociedade equitativa e próspera, 
dotada de uma economia moderna, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050 e em 
que o crescimento económico esteja 
dissociado da utilização dos recursos. O 
pacto pretende igualmente proteger, 
conservar e reforçar o capital natural da 

(1) Na sua Comunicação de 11 de 
dezembro de 2019, intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu»19, a Comissão 
estabeleceu uma nova estratégia de 
crescimento que visa transformar a UE 
numa sociedade equitativa e próspera, 
dotada de uma economia moderna, 
eficiente na utilização dos recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050 e em 
que o crescimento económico esteja 
dissociado da utilização dos recursos. A 
Lei Europeia do Clima é o principal ato 
legislativo do Pacto Ecológico da UE. 
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União e proteger a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos contra riscos e impactos 
relacionados com o ambiente. Ao mesmo 
tempo, esta transição deve ser justa e 
inclusiva, não deixando ninguém para trás.

Deverá, por conseguinte, promover o 
crescimento sustentável e o emprego em 
toda a União, permitindo paralelamente 
alcançar o objetivo da neutralidade 
climática. A nova estratégia de 
crescimento pretende igualmente proteger, 
conservar e reforçar o capital natural da 
União e proteger a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos contra riscos e impactos 
relacionados com o ambiente. Ao mesmo 
tempo, esta transição deve ser justa e 
inclusiva, não deixando ninguém para trás, 
com especial destaque para as zonas 
rurais, remotas e urbanas.

__________________ __________________
19 Comunicação da Comissão – Pacto Ecológico 
Europeu, COM(2019) 640 final de 11 de dezembro 
de 2019.

19 Comunicação da Comissão – Pacto Ecológico 
Europeu, COM(2019) 640 final de 11 de dezembro 
de 2019.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O relatório especial do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) acerca dos impactos do 
aquecimento global de 1,5 °C acima dos 
níveis pré-industriais e das correspondentes 
vias gerais de emissão de gases com efeito 
de estufa20 oferece uma base científica 
sólida para combater as alterações 
climáticas e demonstra a necessidade de 
intensificar a ação climática. O relatório 
confirma que é necessário reduzir, com 
urgência, as emissões de gases com efeito 
de estufa e que as alterações climáticas têm 
de ser limitadas a 1,5 °C, nomeadamente 
para reduzir a probabilidade de ocorrência 
de fenómenos meteorológicos extremos. O 
relatório de avaliação mundial de 2019 da 
Plataforma Intergovernamental Científica e 
Política sobre a Biodiversidade e os 
Serviços Ecossistémicos (IPBES)21 revelou 
uma diminuição da biodiversidade a nível 

(2) O relatório especial do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) acerca dos impactos do 
aquecimento global de 1,5 °C acima dos 
níveis pré-industriais e das correspondentes 
vias gerais de emissão de gases com efeito 
de estufa20 oferece uma base científica 
sólida para combater as alterações 
climáticas e demonstra a necessidade de 
intensificar a ação climática. O relatório 
confirma que é necessário reduzir, com 
urgência, as emissões de gases com efeito 
de estufa e que as alterações climáticas têm 
de ser limitadas a 1,5 °C, nomeadamente 
para reduzir a probabilidade de ocorrência 
de fenómenos meteorológicos extremos. O 
relatório de avaliação mundial de 2019 da 
Plataforma Intergovernamental Científica e 
Política sobre a Biodiversidade e os 
Serviços Ecossistémicos (IPBES)21 
salientou que a utilização sustentável dos 
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mundial, constituindo as alterações 
climáticas o terceiro principal fator de 
perda de biodiversidade22.

recursos naturais será fundamental para 
a adaptação às perigosas interferências 
antropogénicas no sistema climático e 
para a sua atenuação e revelou uma 
diminuição da biodiversidade a nível 
mundial, constituindo as alterações 
climáticas o terceiro principal fator de 
perda de biodiversidade e de 
ecossistemas22.

_________________ _________________
20 PIAC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC 
Special Report on the impacts of global warming of 
1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context 
of strengthening the global response to the threat of 
climate change, sustainable development, and 
efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 PIAC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC 
Special Report on the impacts of global warming of 
1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context 
of strengthening the global response to the threat of 
climate change, sustainable development, and 
efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity 
and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity 
and Ecosystem Services.

22 Relatório da Agência Europeia do Ambiente The 
European environment – state and outlook 2020 
(Luxemburgo: Serviço das Publicações da UE, 
2019).

22 Relatório da Agência Europeia do Ambiente The 
European environment – state and outlook 2020 
(Luxemburgo: Serviço das Publicações da UE, 
2019).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, é 
um contributo essencial para a 
transformação económica e social, o 
emprego, o crescimento e o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, bem como 
para avançar, de forma equitativa e eficaz 
em termos de custos, para o cumprimento 
da meta de temperatura do Acordo de Paris 
de 2015 sobre alterações climáticas, na 
sequência da 21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas («Acordo de 

(3) Um objetivo fixo, de longo prazo, é 
um contributo essencial para a 
transformação económica e social, a 
criação e manutenção de emprego, o 
crescimento e o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, bem como para 
garantir uma transição equitativa e eficaz 
em termos de custos, para o cumprimento 
da meta de temperatura do Acordo de Paris 
de 2015 sobre alterações climáticas, na 
sequência da 21.ª conferência das partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
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Paris»). sobre Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Acordo de Paris estabelece como 
objetivo, de longo prazo, manter o aumento 
da temperatura média mundial bem abaixo 
dos 2 °C, em relação aos níveis pré-
industriais, e desenvolver esforços para 
limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C 
acima dos níveis pré-industriais23, 
salientando a importância da adaptação aos 
efeitos adversos das alterações climáticas24 
e de tornar os fluxos financeiros coerentes 
com um percurso conducente a baixas 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
um desenvolvimento resiliente às 
alterações climáticas25.

(4) O Acordo de Paris estabelece como 
objetivo, de longo prazo, manter o aumento 
da temperatura média mundial bem abaixo 
dos 2 °C, em relação aos níveis pré-
industriais23, e desenvolver esforços para 
limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C 
acima dos níveis pré-industriais, 
salientando a importância da adaptação aos 
efeitos adversos das alterações climáticas24, 
da promoção da resiliência ao clima e do 
desenvolvimento baseado em baixas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
nomeadamente através de medidas de 
adaptação e de mitigação na agricultura 
de modo a reforçar a resiliência, a 
produção alimentar e a segurança 
alimentar da UE, e de tornar os fluxos 
financeiros coerentes com um percurso 
conducente a baixas emissões de gases 
com efeito de estufa e a um 
desenvolvimento resiliente às alterações 
climáticas25.

__________________ __________________
23 Artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do Acordo de Paris. 23 Artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do Acordo de Paris.
24 Artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do Acordo de Paris. 24 Artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do Acordo de Paris.
25 Artigo 2.º, n.º 1, alínea c), do Acordo de Paris. 25 Artigo 2.º, n.º 1, alínea c), do Acordo de Paris.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A ação climática da União e dos (5) A ação climática da União e dos 
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Estados-Membros visa proteger as pessoas 
e o planeta, o bem-estar, a prosperidade, a 
saúde, os sistemas alimentares, a 
integridade dos ecossistemas e a 
biodiversidade contra a ameaça das 
alterações climáticas, no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com vista à consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
maximizar a prosperidade dentro dos 
limites do planeta e aumentar a resiliência 
às alterações climáticas, reduzindo a 
vulnerabilidade da sociedade a estas 
últimas.

Estados-Membros visa proteger as pessoas 
e o planeta, o bem-estar, a prosperidade, a 
saúde, a agricultura da União e os 
sistemas alimentares, as zonas rurais, a 
silvicultura, a integridade dos ecossistemas 
e a biodiversidade contra a ameaça das 
alterações climáticas, no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com vista à consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
maximizar a prosperidade dentro dos 
limites do planeta e aumentar a resiliência 
às alterações climáticas, reduzindo a 
vulnerabilidade da sociedade a estas 
últimas. Com o apoio financeiro e 
tecnológico adequado, os setores agrícola 
e silvícola constituem parte integrante da 
solução para alcançar os objetivos da 
União, nomeadamente pela sua 
capacidade de absorção de CO2.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A neutralidade climática requer 
uma contribuição de todos os setores 
económicos. Tendo em conta a importância 
da produção e do consumo de energia nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
afigura-se essencial a transição para um 
sistema energético sustentável, acessível e 
seguro, assente num mercado interno da 
energia que funcione adequadamente. A 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento são também 
impulsionadores importantes para alcançar 
o objetivo da neutralidade climática.

(6) A neutralidade climática e a 
consecução dos objetivos do Acordo de 
Paris requerem uma contribuição de todos 
os setores económicos, com especial 
ênfase na redução das emissões de 
combustíveis fósseis. Tendo em conta a 
importância da produção e do consumo de 
energia nas emissões de gases com efeito 
de estufa, afigura-se essencial a transição 
para um sistema energético sustentável, 
acessível e seguro, assente num mercado 
interno da energia que funcione 
adequadamente. A transformação digital, 
um maior acesso à inovação tecnológica, a 
investigação e o desenvolvimento são 
também impulsionadores importantes para 
alcançar o objetivo da neutralidade 
climática. Os setores agrícola e silvícola, 
que constituem os únicos dois setores que 
funcionam simultaneamente como 
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emissores de carbono e sumidouros de 
carbono, devem também ser considerados 
fatores importantes. É necessário realizar 
intensas atividades de investigação e 
desenvolvimento nestes setores para tirar 
partido de todo o potencial das soluções 
existentes e de toda a gama de inovações. 
Deve ser igualmente prestada especial 
atenção à substituição de materiais fósseis 
por materiais renováveis e de base 
biológica, provenientes da silvicultura e 
da agricultura, bem como por materiais 
hipocarbónicos. A Comissão deve 
apresentar uma definição de sumidouros 
naturais e de outros sumidouros de 
carbono.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de proporcionar maior 
clareza, a Comissão deve apresentar uma 
definição de sumidouros naturais e de 
outros sumidouros de carbono.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Além disso, na sua comunicação de 
28 de novembro de 2018, intitulada «Um 
Planeta Limpo para Todos: uma visão 
estratégica de longo prazo da UE para uma 
economia próspera, moderna, competitiva 
e com impacto neutro no clima», a 
Comissão apresentou uma visão para 
alcançar emissões líquidas nulas de gases 
com efeito de estufa na União até 2050, 
mediante uma transição socialmente justa e 

(8) Além disso, na sua comunicação de 
28 de novembro de 2018, intitulada «Um 
Planeta Limpo para Todos: uma visão 
estratégica de longo prazo da UE para uma 
economia próspera, moderna, competitiva 
e com impacto neutro no clima», a 
Comissão apresentou uma visão para 
alcançar emissões líquidas nulas de gases 
com efeito de estufa na União até 2050, 
mediante uma transição socialmente justa e 
eficiente em termos de custos. Neste 
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eficiente em termos de custos. contexto, se a população mundial 
aumentar em 30 % até 2050, o setor 
agrícola desempenhará um papel 
fundamental, providenciando alimentos 
suficientes para evitar uma eventual crise.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A União é um líder mundial na 
transição para a neutralidade climática e 
está determinada a ajudar a aumentar a 
ambição mundial e a reforçar a resposta 
mundial às alterações climáticas, utilizando 
todos os instrumentos ao seu dispor, 
nomeadamente a diplomacia climática.

(10) A União é um líder mundial na 
transição para a neutralidade climática e 
está determinada a alcançá-la de uma 
forma justa, socialmente equitativa e 
inclusiva, bem como a ajudar a aumentar a 
ambição mundial e a reforçar a resposta 
mundial às alterações climáticas, utilizando 
todos os instrumentos ao seu dispor, 
nomeadamente a diplomacia climática, a 
política comercial e a ação externa no 
domínio do clima, no sentido de apoiar a 
mobilização do financiamento da ação 
climática a nível mundial em todos os 
setores, em particular no que diz respeito 
a medidas de atenuação e adaptação do 
setor agrícola nos países em 
desenvolvimento, que carecem de acesso a 
esse financiamento32-A. A fim de evitar o 
fenómeno da poluição importada e 
aumentar as normas de produção dos 
seus parceiros comerciais, a União adapta 
a sua política comercial, vela pelo respeito 
dos seus princípios em fóruns 
multilaterais e pela sua concretização em 
acordos comerciais bilaterais, nos quais o 
acesso ao mercado da União deve ser 
sempre condicionado pelo aumento das 
normas de produção em todos os setores, 
em particular na agricultura.

__________________
32-A 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698en.pdf
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Parlamento Europeu apelou a que 
a necessária transição para uma sociedade 
neutra em termos de clima ocorra, o mais 
tardar, em 2050 e a que esta se torne uma 
história europeia de sucesso33, declarando 
uma emergência climática e ambiental34. 
Nas suas conclusões de 12 de dezembro de 
201935, o Conselho Europeu aprovou o 
objetivo de alcançar uma União com 
impacto neutro no clima até 2050, em 
consonância com os objetivos do Acordo 
de Paris, reconhecendo, porém 35, a 
necessidade de criar um quadro facilitador 
e que a transição exigirá investimentos 
públicos e privados significativos. O 
Conselho Europeu também convidou a 
Comissão a elaborar uma proposta de 
estratégia a longo prazo da União tão cedo 
quanto possível em 2020, tendo em vista a 
adoção da mesma pelo Conselho e a 
apresentação da estratégia à Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas.

(11) O Parlamento Europeu apelou a que 
a necessária transição para uma sociedade 
neutra em termos de clima ocorra, o mais 
tardar, em 2050 e a que esta se torne uma 
história europeia de sucesso33, declarando 
uma emergência climática e ambiental34. 
Nas suas conclusões de 12 de dezembro de 
201935, o Conselho Europeu aprovou o 
objetivo de alcançar coletivamente uma 
União com impacto neutro no clima até 
2050, em consonância com os objetivos do 
Acordo de Paris, reconhecendo, porém 35, 
a necessidade de criar um quadro 
facilitador e que a transição exigirá 
investimentos públicos e privados 
significativos. Posteriormente, a partir do 
primeiro trimestre de 2020, a Europa foi 
atingida pela pandemia de COVID-19, 
que provocou um grave impacto 
socioeconómico e suscitou incertezas 
quanto à recuperação. O Conselho 
Europeu também convidou a Comissão a 
elaborar uma proposta de estratégia a longo 
prazo da União tão cedo quanto possível 
em 2020, tendo em vista a adoção da 
mesma pelo Conselho e a apresentação da 
estratégia à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas.

_________________ _________________
33 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de 
janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico Europeu 
[2019/2956(RSP)].

33 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de 
janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico Europeu 
[2019/2956(RSP)].

34 Resolução do Parlamento Europeu, de 28 de 
novembro de 2019, sobre a emergência climática e 
ambiental [2019/2930(RSP)].

34 Resolução do Parlamento Europeu, de 28 de 
novembro de 2019, sobre a emergência climática e 
ambiental [2019/2930(RSP)].

35 Conclusões adotadas pelo Conselho Europeu na 
sua reunião de 12 de dezembro de 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Conclusões adotadas pelo Conselho Europeu na 
sua reunião de 12 de dezembro de 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Alteração 11
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A União deve procurar alcançar um 
equilíbrio, no interior da União e até 2050, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas. O objetivo de neutralidade 
climática em 2050 ao nível da União deve 
ser coletivamente o de todos os Estados-
Membros, devendo estes, o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão tomar 
as medidas necessárias para que aquele 
possa ser alcançado. As medidas a nível da 
União constituirão parte importante das 
medidas necessárias para isso.

(12) A União deve procurar alcançar um 
equilíbrio, no interior da União e até 2050, 
entre as emissões antropogénicas, com 
origem em todos os setores económicos, de 
gases com efeito de estufa e as remoções 
dos mesmos por meio de soluções naturais 
e tecnológicas e da eliminação progressiva 
da utilização de recursos fósseis. O 
objetivo de neutralidade climática em 2050 
ao nível da União deve ser coletivamente o 
de todos os Estados-Membros, e cada 
Estado-Membro deve procurar alcançar a 
neutralidade climática individualmente, 
com o apoio de ações coletivas da União. 
Os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão devem 
tomar as medidas necessárias para que o 
objetivo possa ser alcançado, 
nomeadamente equacionando a 
possibilidade de comercialização e de 
fixação dos preços separadas dos créditos 
de emissões negativas nos mercados do 
carbono. As medidas a nível da União 
constituirão parte importante das medidas 
necessárias para isso. É importante, 
nomeadamente, encontrar formas de 
medir e encontrar indicadores precisos 
para o sequestro de carbono nos solos, a 
segunda maior reserva (ainda que 
temporária) de carbono a seguir aos 
oceanos. A fim de medir o progresso e o 
impacto concreto no ambiente das 
decisões tomadas em matéria de 
alterações climáticas, a Comissão deve 
procurar contar com meios e 
instrumentos operacionais para 
monitorizar as emissões de gases com 
efeito estufa, incluindo o Programa 
Europeu de Observação da Terra, 
Copernicus.

Alteração 12
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Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A União deve assegurar 
continuamente a disponibilização de 
recursos orçamentais adequados através 
de programas setoriais específicos, tanto a 
curto como a longo prazo, para os 
pagamentos compensatórios e as 
retribuições pelo fornecimento de bens 
públicos, como o sequestro de carbono 
pelos agricultores.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A adaptação é uma componente 
fundamental da resposta mundial a longo 
prazo às alterações climáticas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros e a 
União devem reforçar as suas capacidades 
de adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações, 
conforme previsto no artigo 7.º do Acordo 
de Paris, bem como maximizar os 
benefícios conexos decorrentes de outras 
políticas e da legislação ambientais. Os 
Estados-Membros devem adotar estratégias 
e planos de adaptação nacionais 
abrangentes.

(14) A adaptação é uma componente 
fundamental da resposta mundial a longo 
prazo às alterações climáticas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros e a 
União devem reforçar as suas capacidades 
de adaptação, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas e reduzir a 
vulnerabilidade a essas alterações, 
conforme previsto nos artigos 2.º e 7.º do 
Acordo de Paris, bem como maximizar os 
benefícios conexos decorrentes de outras 
políticas e da legislação ambientais, tendo 
em conta os setores sensíveis, como a 
agricultura e a silvicultura, que sofrem 
diretamente os impactos negativos das 
alterações climáticas em termos do seu 
crescimento, emprego e produção. Os 
Estados-Membros devem adotar estratégias 
e planos de adaptação nacionais 
abrangentes, que reflitam as 
circunstâncias específicas nos seus 
territórios nacionais. No domínio da 
agricultura, a adaptação, a resiliência e a 
captura de carbono na biomassa e nos 
solos dependem igualmente da 
disponibilidade de água e da política que 
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rege o seu armazenamento.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar dos 
cidadãos, a prosperidade da sociedade e a 
competitividade da economia; a segurança 
e a acessibilidade energética e alimentar; a 
equidade e a solidariedade entre Estados-
Membros e no interior de cada um destes, 
considerando a capacidade económica, as 
circunstâncias nacionais e a necessidade de 
convergência ao longo do tempo; a 
necessidade de que a transição seja justa, 
incluindo em termos de equidade social; os 
melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente as conclusões do PIAC; a 
necessidade de integrar os riscos 
relacionados com as alterações climáticas 
nas decisões de investimento e de 
planeamento; a rendibilidade e a 
neutralidade tecnológica na consecução das 
reduções e remoções de gases com efeito 
de estufa e no aumento da resiliência; o 
avanço progressivo, ao longo do tempo, na 
integridade ambiental e no nível de 
ambição.

(15) Ao tomarem as medidas pertinentes 
ao nível nacional e da União para 
cumprirem o objetivo da neutralidade 
climática, os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem ter em consideração o 
seguinte: a contribuição da transição para a 
neutralidade climática para o bem-estar e a 
saúde dos cidadãos; o custo da alteração 
irreversível dos ecossistemas devido às 
alterações climáticas; a prosperidade da 
sociedade e a competitividade da 
economia, incluindo da agricultura; os 
custos ambientais, sociais e económicos 
da inércia e do protelar da ação climática; 
a maximização da eficiência energética e 
dos recursos; a segurança e a 
acessibilidade energética e alimentar na 
UE; a transição para uma bioeconomia 
circular e os produtos renováveis; a 
adaptação de sistemas de produção da 
União, nomeadamente no setor agrícola; 
a equidade e a solidariedade entre 
Estados-Membros e no interior de cada um 
destes, considerando a capacidade 
económica, as circunstâncias nacionais, em 
particular a sua percentagem de zonas 
protegidas Natura 2000 e de zonas 
florestais, e a necessidade de convergência 
ao longo do tempo; a necessidade de que a 
transição seja justa, incluindo em termos de 
equidade social, bem como inclusiva do 
ponto de vista territorial e equitativa entre 
as zonas e comunidades rurais e urbanas; 
os melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente as conclusões do PIAC; a 
necessidade de integrar os riscos 
relacionados com as alterações climáticas 
nas decisões de investimento e de 
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planeamento; a rendibilidade e a 
neutralidade tecnológica na consecução das 
reduções e remoções de gases com efeito 
de estufa e no aumento da resiliência; o 
avanço progressivo, ao longo do tempo, na 
integridade ambiental e no nível de 
ambição.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As florestas desempenham um 
papel fundamental na transição para a 
neutralidade climática. A gestão florestal 
sustentável e próxima da natureza é 
crucial para a absorção contínua de gases 
com efeito de estufa da atmosfera e 
também permite fornecer matérias-primas 
renováveis e respeitadoras do clima para 
produtos de madeira que armazenam 
carbono e podem servir de substituto para 
os materiais e combustíveis fósseis. A 
«tripla função» das florestas (sumidouro, 
armazenamento e substituição) contribui 
para a redução das emissões de carbono 
libertadas para a atmosfera, garantindo 
ao mesmo tempo que as florestas 
continuem a crescer e a fornecer muitos 
outros serviços.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A transição para a neutralidade 
climática exige mudanças em todo o 
espetro da ação política e um esforço 
coletivo de todos os setores da economia e 
da sociedade, conforme demonstrado pela 
Comissão na sua comunicação «Pacto 

(16) A transição para a neutralidade 
climática exige mudanças em todo o 
espetro da ação política e um esforço 
coletivo de todos os setores da economia e 
da sociedade, ao mesmo tempo que todas 
as políticas da UE devem também 
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Ecológico Europeu». Nas suas conclusões 
de 12 de dezembro de 2019, o Conselho 
Europeu referiu que toda a legislação e 
políticas pertinentes da UE devem ser 
coerentes com o objetivo da neutralidade 
climática e contribuir para o mesmo, 
respeitando, simultaneamente, condições 
equitativas, tendo convidado a Comissão a 
analisar se tal exige um ajustamento das 
regras existentes.

contribuir para preservar e recuperar o 
capital natural da Europa, conforme 
demonstrado pela Comissão na sua 
comunicação «Pacto Ecológico Europeu». 
Nas suas conclusões de 12 de dezembro de 
2019, o Conselho Europeu referiu que toda 
a legislação e políticas pertinentes da UE 
devem ser coerentes com o objetivo da 
neutralidade climática e contribuir para o 
mesmo, respeitando, simultaneamente, 
condições equitativas, tendo convidado a 
Comissão a analisar se tal exige um 
ajustamento das regras existentes. Com 
base neste pressuposto, a Comissão deve 
proceder à revisão da legislação relativa 
aos materiais e produtos, com vista a 
promover a utilização de materiais 
renováveis, com um nível de emissões 
GEE reduzido e benéficos para o clima, 
que funcionem como sumidouros de 
carbono ou substituam parcialmente os 
materiais à base de combustíveis fósseis. 
As políticas da União devem ser 
concebidas de modo a minimizar o risco 
de fuga de carbono em todos os setores.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O relatório especial do PIAC 
«Aquecimento global de 1,5 °C» 
recomenda emissões líquidas nulas de 
CO2 até 2050 e emissões líquidas nulas 
que não de CO2 no final do século, a fim 
de limitar o aquecimento global a 
aproximadamente 1,5 ºC. A União é mais 
ambiciosa e solicita que todas as emissões 
de gases com efeito de estufa, incluindo os 
gases de vida curta, atinjam o objetivo de 
emissões líquidas nulas até meados do 
século.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) As despesas respeitadoras do clima 
aplicáveis a todo o QFP e ao Fundo de 
Recuperação Europeu devem apoiar 
também, entre outros, o setor do uso dos 
solos, promover uma gestão dos solos 
ativa, ecológica e resistente às alterações 
climáticas, contribuir para o objetivo de 
plantar três mil milhões de árvores em 
zonas agrícolas e urbanas, bem como 
ajudar a concretizar os objetivos de 
restauração e de proteção rigorosa da 
União.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-C) A transição para a neutralidade 
climática não pode realizar-se sem o setor 
agrícola, que é o único setor produtivo 
capaz de armazenar dióxido de carbono. 
Em particular, a silvicultura, os prados 
permanentes e as culturas plurianuais 
asseguram em geral um armazenamento a 
longo prazo.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 16-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-D) O relatório especial do PIAC 
«Aquecimento global de 1,5 °C» 
reconhece que os diferentes gases com 
efeito de estufa têm ciclos de vida 
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diferentes, com certos gases a 
permanecerem mais tempo na atmosfera 
do que outros. O metano biogénico, 
produzido pela pecuária, tem um ciclo de 
vida mais curto do que o CO2, devendo 
este facto ser reconhecido nas ambições 
climáticas da UE. Os esforços para 
alcançar a neutralidade climática devem 
ter em conta a urgência de reduzir as 
emissões de CO2 para a atmosfera.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 16-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-E) Está em curso um debate no seio 
da comunidade científica sobre a métrica 
comum utilizada para o potencial de 
aquecimento global (PAG), em particular 
para os gases de vida curta, como o 
metano biogénico. As implicações da 
equivalência de CO2 merecem uma 
análise mais aprofundada, sendo 
oportuno desenvolver uma estratégia 
sólida com base em dados comprovados 
para reduzir as emissões de gases de curta 
duração.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 

(17) Na sua comunicação «Pacto 
Ecológico Europeu», a Comissão anunciou 
a intenção de avaliar a meta de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União para 2030 e de apresentar propostas 
para a aumentar, de modo a garantir a 
coerência da mesma com o objetivo de 
neutralidade climática para 2050. Nessa 
comunicação, a Comissão salientou que 
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todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática e que todos os setores devem 
cumprir a sua parte. Até setembro de 2020, 
a Comissão deve, com base numa 
avaliação de impacto abrangente e tendo 
em conta a sua análise dos planos nacionais 
integrados em matéria de energia e de 
clima que lhe são apresentados nos termos 
do Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36, 
reexaminar a meta climática da União para 
2030 e explorar opções para uma nova 
meta para 2030, de redução das emissões 
entre 50 % e 55 % em comparação com os 
níveis de 1990. Caso considere necessário 
alterar a meta da União para 2030, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas 
adequadas de alteração do presente 
regulamento. Além disso, deve, até 30 de 
junho de 2021, avaliar de que modo 
necessitará de ser alterada a legislação da 
União que aplica essa meta, a fim de 
conseguir reduções de emissões de 50 % a 
55 % comparativamente a 1990.

todas as políticas da União devem 
contribuir para o objetivo de neutralidade 
climática, assim como para a preservação 
e recuperação do capital natural da UE, e 
que todos os setores devem cumprir a sua 
parte. Até setembro de 2020, a Comissão 
deve, com base numa avaliação de impacto 
abrangente e tendo em conta a sua análise 
dos planos nacionais integrados em matéria 
de energia e de clima que lhe são 
apresentados nos termos do Regulamento 
(UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e 
do Conselho36, reexaminar a meta 
climática da União para 2030 e explorar 
opções para uma nova meta para 2030, de 
redução das emissões entre 50 % e 55 % 
em comparação com os níveis de 1990. 
Caso considere necessário alterar a meta da 
União para 2030, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho propostas adequadas de alteração 
do presente regulamento. Além disso, 
deve, até 30 de junho de 2021, avaliar de 
que modo necessitará de ser alterada a 
legislação da União que aplica essa meta, a 
fim de conseguir reduções de emissões de 
50 % a 55 % comparativamente a 1990.

_________________ _________________
36 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).

36 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).

Justificação

É pertinente mencionar o objetivo transversal de preservar e recuperar o capital natural, 
uma vez que existem soluções mutuamente vantajosas para o clima e o ambiente, e há falsas 
soluções que agravam a crise ambiental e da biodiversidade. A Lei do Clima deve promover 
as soluções vantajosas para todas as partes.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de garantir que a União e os 
Estados-Membros continuam no bom 
caminho para alcançar o objetivo da 
neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados. Caso os progressos 
coletivos registados pelos Estados-
Membros na consecução do objetivo da 
neutralidade climática ou na adaptação às 
alterações climáticas sejam insuficientes ou 
determinadas medidas da União sejam 
incoerentes com o objetivo de neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve também 
avaliar regularmente as medidas nacionais 
pertinentes e formular recomendações nos 
casos em que verifique que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com o objetivo da neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações.

(18) Em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade e a fim de garantir que 
a União e os Estados-Membros continuam 
no bom caminho para alcançar o objetivo 
da neutralidade climática e avançar na 
adaptação às alterações climáticas, a 
Comissão deve avaliar com regularidade os 
progressos realizados. Caso os progressos 
coletivos registados pelos Estados-
Membros na consecução do objetivo da 
neutralidade climática ou na adaptação às 
alterações climáticas sejam insuficientes ou 
algumas medidas da União sejam 
incoerentes com o objetivo de neutralidade 
climática ou desadequadas para reforçar a 
capacidade de adaptação, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e 
reduzir a vulnerabilidade a essas 
alterações, a Comissão deve adotar as 
medidas necessárias de acordo com os 
Tratados. A Comissão deve também 
avaliar regularmente as medidas nacionais 
pertinentes e formular recomendações nos 
casos em que verifique que as medidas da 
União conduziram à perda de 
competitividade e de empregos em 
determinados setores da economia ou que 
as medidas de determinado Estado-
Membro são incoerentes com o objetivo da 
neutralidade climática ou desadequadas 
para reforçar a capacidade de adaptação, 
aumentar a resiliência às alterações 
climáticas e reduzir a vulnerabilidade a 
essas alterações.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC. Dado que 
a Comissão se comprometeu a analisar a 
forma como a taxonomia da UE poderá ser 
utilizada pelo setor público no contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2020/... 
[Regulamento Taxonomia], uma vez 
disponíveis. A Comissão deve utilizar os 
dados estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual.

(19) A Comissão deve assegurar uma 
avaliação sólida e objetiva, assente nas 
conclusões científicas, técnicas e 
socioeconómicas mais recentes e 
representativas de uma vasta gama de 
conhecimentos especializados 
independentes, e basear a sua avaliação em 
informações pertinentes, incluindo 
informações apresentadas ou comunicadas 
pelos Estados-Membros, os relatórios da 
Agência Europeia do Ambiente e os 
melhores dados científicos disponíveis, 
incluindo os relatórios do PIAC. Dado que 
a Comissão se comprometeu a analisar a 
forma como a taxonomia da UE poderá ser 
utilizada pelo setor público no contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, essa análise 
deve incluir informações sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental e avaliações de sistemas de 
certificação da eficiência climática por 
terceiros, incluindo sistemas aplicáveis a 
uma produção agrícola e alimentar 
eficiente do ponto de vista climático, 
realizados pela União e pelos Estados-
Membros, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2020/... [Regulamento 
Taxonomia], uma vez disponíveis. Todos 
os sistemas de certificação climática para 
a alimentação/agricultura devem basear-
se numa vasta gama de conhecimentos 
científicos revistos por pares e ser 
avaliados e aprovados pela Comissão. 
Todos os fundos da UE atribuídos à 
criação ou ao financiamento destes 
sistemas devem ser objeto de escrutínio 
público pelos organismos competentes da 
UE. A Comissão deve utilizar os dados 
estatísticos e outros dados europeus 
disponíveis e solicitar o parecer de peritos. 
A Agência Europeia do Ambiente deve 
assistir a Comissão sempre que necessário 
e de acordo com o seu programa de 
trabalho anual. A Comissão está a analisar 
a criação de um quadro regulamentar 
para a certificação de remoções de 
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carbono em conformidade com o seu 
plano de ação para economia circular e a 
sua Estratégia do Prado ao Prato. A 
recuperação dos ecossistemas e o 
desenvolvimento de um mercado de 
remoções de carbono para o sequestro dos 
gases com efeito de estufa nos solos 
contribuiria para a recuperação, a 
manutenção e a gestão dos sumidouros 
naturais e promoveria a biodiversidade. A 
elaboração de uma iniciativa da UE para 
o armazenamento de carbono nos solos 
agrícolas, nas condições adequadas, 
poderia ser útil para o sequestro de 
carbono.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Dado que os cidadãos e as 
comunidades têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática. Por conseguinte, a 
Comissão deve colaborar com todas as 
partes da sociedade e capacitá-las para 
agirem no sentido de uma sociedade com 
impacto neutro no clima e resiliente às 
alterações climáticas, nomeadamente 
através do lançamento de um pacto 
europeu para o clima.

(20) Dado que os cidadãos e as 
comunidades têm um papel importante a 
desempenhar na transformação rumo à 
neutralidade climática, importa dinamizar 
uma forte participação pública e social na 
ação climática a nível local, regional e 
nacional, em estreita cooperação com as 
administrações locais. Por conseguinte, a 
Comissão deve colaborar com todas as 
partes da sociedade de uma forma 
totalmente transparente e capacitá-las para 
agirem no sentido de uma sociedade 
socialmente justa, equilibrada em termos 
de género, com impacto neutro no clima e 
resiliente às alterações climáticas, 
nomeadamente através do lançamento de 
um pacto europeu para o clima.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, trabalhadores, investidores e 
consumidores, garantir a irreversibilidade 
da transição para a neutralidade climática, 
assegurar uma redução gradual ao longo do 
tempo e ajudar na avaliação da coerência 
das medidas e dos progressos realizados 
com o objetivo da neutralidade climática, 
deve ser delegado na Comissão, nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
poder de adotar atos que estabeleçam uma 
trajetória para alcançar emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa na 
União até 2050. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
sobre legislar melhor de 13 de abril de 
2016,37. Em particular, a fim de assegurar 
a igualdade de participação na elaboração 
dos atos delegados, o Parlamento 
Europeu e o Conselho recebem todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos 
da Comissão que tratam da elaboração 
dos atos delegados.

(21) A fim de proporcionar 
previsibilidade e confiança a todos os 
agentes económicos, nomeadamente 
empresas, agricultores, trabalhadores, 
investidores e consumidores, garantir a 
irreversibilidade da transição para a 
neutralidade climática, assegurar uma 
redução gradual ao longo do tempo e 
ajudar na avaliação da coerência das 
medidas e dos progressos realizados com o 
objetivo da neutralidade climática, a 
Comissão deve, após uma avaliação de 
impacto pormenorizada, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta de regulamento que estabeleça 
uma trajetória para alcançar emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de estufa 
na União até 2050.

__________________

37 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(21-A) As importações de produtos 
agrícolas e alimentares de países terceiros 
têm aumentado de forma constante nos 
últimos anos. Esta tendência impõe a 
necessidade de determinar que produtos 
importados de países terceiros estão 
sujeitos a requisitos comparáveis aos 
aplicáveis aos agricultores europeus e 
cuja origem respeita os objetivos das 
políticas da UE em matéria de redução do 
impacto das alterações climáticas. A 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 30 de junho 
de 2021, um relatório e uma comunicação 
sobre esta matéria.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União no horizonte de 2050, tendo em 
vista a consecução do objetivo de 
temperatura a longo prazo estabelecido no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

O presente regulamento define um objetivo 
vinculativo de neutralidade climática na 
União e em cada Estado-Membro, 
respetivamente, no horizonte de 2050, 
tendo em vista a consecução do objetivo de 
temperatura a longo prazo estabelecido no 
artigo 2.º do Acordo de Paris, e 
proporciona um quadro para a realização 
de progressos na consecução do objetivo 
mundial de adaptação estabelecido no 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 
ser equilibradas, o mais tardar, em 2050, 

1. As emissões e remoções, à escala 
da União, dos gases com efeito de estufa 
regulados pela legislação da União devem 
ser equilibradas, o mais tardar, em 2050, 
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reduzindo assim a zero, até esse prazo, o 
balanço líquido das emissões.

reduzindo assim a zero, até esse prazo e 
posteriormente, o balanço líquido das 
emissões. Cada Estado-Membro deve 
alcançar a neutralidade climática até 
2050, inclusive por intermédio das ações 
coletivas da União.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional, as medidas necessárias para 
possibilitar a realização coletiva do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1, conferindo importância à 
promoção da equidade e da solidariedade 
entre os Estados-Membros.

2. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
tomar, respetivamente a nível da União e a 
nível nacional, as medidas necessárias para 
possibilitar a realização coletiva e nacional 
do objetivo de neutralidade climática 
definido no n.º 1, tendo em conta a 
necessidade de eliminar gradualmente os 
combustíveis fósseis, a importância de 
promover a equidade, a competitividade, a 
solidariedade e uma transição justa entre 
os Estados-Membros, bem como as 
considerações sobre a trajetória 
estabelecidas no artigo 3.º, n. 3.º.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 

3. A Comissão fica incumbida de, até 
junho de 2021, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e de apresentar uma 
proposta legislativa para um novo objetivo 
para 2030, de redução das emissões em 
55 % em relação a 1990, bem como de 
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necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

propor um financiamento no âmbito do 
orçamento da UE consentâneo com a 
consecução desse novo objetivo. Caso a 
Comissão considere necessário alterar a 
referida meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas. Estas propostas 
devem incluir uma avaliação do impacto 
das alterações propostas.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
tendo em conta as considerações sobre a 
trajetória estabelecidas no artigo 3.º, n.º 
3.º, e atendendo ao disposto no artigo 4.º, 
n.º 2-A, avaliar a forma como a legislação 
da União que visa a consecução da meta da 
União para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, incluindo a definição de metas 
aplicáveis à utilização de recursos 
renováveis, a fim de permitir uma redução 
de 55 % das emissões em comparação com 
1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

Justificação

As considerações sobre a trajetória estabelecidas no artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 4.º, n.º 2-A, 
devem ser tidas em conta quando se adotam as medidas necessárias a nível da União e a 
nível nacional, nomeadamente quando se determina a distribuição das reduções e das 
remoções de emissões entre os instrumentos políticos abrangidos pelo RCLE e distintos do 
RCLE. É da maior importância que a Comissão se centre na eliminação progressiva dos 
recursos fósseis e na introdução gradual de recursos renováveis.

Alteração 33
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso considere apropriado 
estabelecer uma meta intermédia de 
redução das emissões para 2040, com 
vista a alcançar a neutralidade climática 
até 2050, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, até 
30 de setembro de 2028, uma proposta 
legislativa estabelecendo os valores a 
alcançar, bem como qualquer outra 
medida necessária, após uma avaliação de 
impacto pormenorizada. A avaliação de 
impacto deve ter em conta os critérios 
enunciados no artigo 3.º, n.º 3.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão garante o acesso às 
melhores tecnologias disponíveis e a 
soluções inovadoras que contribuam para 
a redução das emissões, eliminando de 
forma rápida e sistemática os obstáculos 
legislativos.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Caso considere apropriado 
estabelecer metas para a remoção de 
carbono por sumidouros para 2040 e 
2050, com vista a alcançar a neutralidade 
climática até 2050, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
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até 30 de setembro de 2028, propostas 
legislativas para o efeito, após uma 
avaliação de impacto pormenorizada. A 
avaliação de impacto deve ter em conta os 
critérios enunciados no artigo 3.º, n.º 3.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. A Comissão apresenta, se for caso 
disso e após uma avaliação de impacto 
pormenorizada, uma proposta legislativa 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
que defina uma trajetória a nível da União 
para alcançar, até 2050, o objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1. O mais tardar seis meses 
após cada balanço mundial referido no 
artigo 14.º do Acordo de Paris, a Comissão 
revê a trajetória.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Ao definir uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

3. Ao propor uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica, tendo em conta as alterações 
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irreversíveis no sistema climático e nos 
ecossistemas, bem como os custos 
económicos, sociais e ambientais da 
inércia e do protelar da ação climática;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os benefícios de uma gestão 
florestal e florestação ativas e 
sustentáveis;

Justificação

É importante garantir o aprovisionamento sustentável de matérias-primas provenientes de 
florestas geridas de forma ativa e sustentável. As necessidades de investimento, a 
competitividade e a eficácia ambiental destacadas na proposta da Comissão são realmente 
importantes e devem ser igualmente aplicadas do ponto de vista de uma bioeconomia 
circular. A UE deve ajudar a reduzir as emissões de combustíveis fósseis nos Estados-
Membros que estão a ficar para trás e promover a florestação e a silvicultura sustentáveis e 
ativas nos Estados-Membros que ainda não aumentaram os seus recursos florestais.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) A evolução da situação e os 
esforços envidados a nível internacional 
para alcançar os objetivos a longo prazo 
do acordo de Paris e os objetivos finais da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
e da Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação;

Alteração 41
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Competitividade da economia da 
União;

b) Competitividade da economia, do 
crescimento e do emprego da União, 
prestando especial atenção às 
microempresas e às PME, à adaptação 
dos sistemas de produção e à 
rentabilidade agrícola;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhores tecnologias disponíveis e 
aplicáveis;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Eficiência energética, 
acessibilidade da energia e segurança do 
aprovisionamento energético;

d) Eficiência energética, 
acessibilidade da energia e segurança do 
aprovisionamento energético, bem como 
promoção de uma bioeconomia 
sustentável, que constitui um elemento 
central da economia circular, como 
alternativa à economia baseada nos 
combustíveis fósseis, a fim de lograr 
efeitos de substituição;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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d-A) Princípios da agroecologia como a 
diversidade biológica dos ecossistemas 
agrícolas e a limitação da respetiva 
especialização, bem como a otimização 
dos ciclos da água, do azoto, do fósforo e 
do carbono;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Produção alimentar, segurança 
alimentar e acessibilidade de uma 
nutrição de qualidade;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Neutralidade tecnológica e direito 
dos Estados-Membros de determinarem o 
seu cabaz energético;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Sistemas agrícolas eficientes em 
termos climáticos;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Necessidade de assegurar eficácia 
ambiental e progressão ao longo do tempo;

f) Necessidade de assegurar eficácia 
ambiental e progressão ao longo do tempo, 
tendo igualmente em conta o 
compromisso da União e dos 
Estados-Membros de travar e inverter a 
perda de biodiversidade e de incentivar e 
apoiar os agricultores na adoção de 
práticas agrícolas sustentáveis, como a 
agricultura de precisão, a agroecologia, a 
agricultura inteligente em matéria de 
clima, o armazenamento de carbono nos 
solos agrícolas e a agrossilvicultura, a fim 
de aumentar a resiliência e garantir a 
produtividade a longo prazo;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Prevenção de possíveis fugas de 
carbono;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento, incluindo o grau de apoio 
orçamental disponível a título dos 
instrumentos políticos da União;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)



PE648.563v03-00 244/262 RR\1213849PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

g-A) Necessidade de fornecer bens 
públicos ambientais nos domínios da 
atenuação e adaptação às alterações 
climáticas e da proteção e melhoria do 
ambiente, incluindo agricultura, uso do 
solo e silvicultura;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa;

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa, em 
particular nas zonas rurais e remotas, no 
interesse da coesão territorial entre as 
zonas urbanas e rurais;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) O compromisso da União e dos 
Estados-Membros de travar e inverter a 
perda de biodiversidade e de reduzir as 
pressões diretas sobre a biodiversidade;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC.

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC e uma 
avaliação abrangente do impacto 
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socioeconómico e setorial;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Aplicação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas, a fim de garantir a 
segurança alimentar na União e a nível 
mundial, através da adaptação às 
alterações climáticas, da promoção da 
resiliência às alterações climáticas e de 
um desenvolvimento com base em baixas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
assegurando ao mesmo tempo a produção 
alimentar;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Neutralidade tecnológica e direito 
dos Estados-Membros de determinarem o 
seu cabaz energético;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-C) Circunstâncias nacionais 
diferentes dos Estados-Membros.

Alteração 58

Proposta de regulamento
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Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris.

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris, e 
garantir uma produção interna de 
alimentos suficiente na União, mantendo 
elevadas normas de segurança alimentar.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação e incluir quadros de gestão 
do risco abrangentes, assentes em bases de 
referência sólidas em matéria de clima e 
vulnerabilidade e em avaliações dos 
progressos realizados, assegurando, ao 
mesmo tempo, a segurança alimentar e 
garantindo que a estratégia comercial da 
União no que se refere às importações 
provenientes de países terceiros seja 
coerente com os objetivos da União em 
matéria de clima.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros reconhecem 
a importância estratégica da agricultura 
para a segurança alimentar da União e a 
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nível mundial, a exposição crítica do setor 
aos efeitos das alterações climáticas e o 
seu potencial para contribuir para a ação 
climática. A União e os Estados-Membros 
devem facilitar a adaptação dos 
agricultores aos efeitos adversos das 
alterações climáticas e fomentar a 
resiliência face às alterações climáticas e 
um desenvolvimento com base em baixas 
emissões de gases com efeito de estufa 
sem comprometer a produção alimentar.

Justificação

A agricultura é o setor mais exposto aos impactos das alterações climáticas e um setor de 
importância estratégica para a segurança alimentar a nível da UE e mundial, que é posto em 
causa pelos efeitos das alterações climáticas. Por conseguinte, a Lei Europeia do Clima deve 
reconhecer a importância estratégica da agricultura e criar um quadro para que as 
instituições e os Estados-Membros da UE facilitem a adaptação, a resiliência e o 
desenvolvimento com baixas emissões de gases com efeito de estufa de uma forma que não 
comprometa a produção alimentar, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do 
Acordo de Paris.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As instituições da União devem 
estudar a viabilidade da introdução de 
regimes de créditos de carbono, incluindo 
a certificação das remoções de gases com 
efeito de estufa mediante o sequestro de 
carbono no uso das terras, do solo e da 
biomassa, se for caso disso, na 
agricultura, com vista a alcançar a 
neutralidade climática até 2050, através 
do desenvolvimento de um mercado 
separado de remoções de carbono para o 
sequestro dos gases com efeito de estufa 
nos solos. Este quadro deve basear-se 
numa vasta gama de conhecimentos 
científicos revistos por pares e ser 
avaliado e aprovado pela Comissão, 
garantindo simultaneamente que as 
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medidas relativas às alterações climáticas 
não tenham impactos negativos sobre a 
biodiversidade, o ambiente ou a sociedade 
e a saúde pública e respeitem todos os 
instrumentos de política económica que 
sejam adequados e proporcionados em 
matéria de sustentabilidade. Até 30 de 
junho de 2021, as instituições 
competentes da União devem apresentar 
um relatório de avaliação a este respeito.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2c. Para executar a trajetória definida 
no artigo 3.º, as instituições da União 
recorrem, no âmbito das estratégias e 
planos de adaptação, a todos os 
instrumentos de política económica 
disponíveis, na medida em que estes sejam 
adequados e proporcionados aos objetivos 
prosseguidos. Essas iniciativas podem 
incluir, nomeadamente, um mecanismo 
de ajustamento das emissões de carbono 
nas fronteiras que seja conforme com as 
normas da OMC, a fim de assegurar 
condições de concorrência equitativas e 
reforçar as normas de produção das 
importações.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A Comissão deve desenvolver um 
conjunto de indicadores para avaliar a 
resiliência da sociedade, do ambiente e da 
economia em relação às alterações 
climáticas. A Agência Europeia do 
Ambiente deve apoiar a Comissão no 
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desenvolvimento destes indicadores, em 
conformidade com o seu plano de 
trabalho anual.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E. Devem ser disponibilizados fundos 
para os serviços de consultoria agrícola, a 
fim de fornecer informações e partilhar 
boas práticas com os agricultores, com 
vista a ajudá-los a adaptarem-se aos 
desafios colocados pelas alterações 
climáticas, como secas e inundações.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-F. As instituições pertinentes da 
União e os Estados-Membros devem 
reconhecer a importância de uma gestão 
florestal sustentável e ativa para garantir 
o aprovisionamento sustentável de 
matérias-primas na transição para a 
bioeconomia circular.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 

(a) Os progressos coletivos e nacionais 
realizados por todos os Estados-Membros 
na consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
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artigo 3.º, n.º 1; artigo 3.º, n.º 1;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
adaptação referida no artigo 4.º.

b) Os progressos coletivos e nacionais 
realizados por todos os Estados-Membros 
na adaptação referida no artigo 4.º.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, publicando-as juntamente com 
o relatório sobre o estado da União da 
Energia elaborado no ano civil em causa 
em conformidade com o artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A compatibilidade das medidas da 
União com o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) A compatibilidade das medidas e 
políticas da União, bem como de todas as 
iniciativas estabelecidas no Pacto 
Ecológico Europeu, com o objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, e as 
disposições que regem a definição dessa 
trajetória, como estabelecido no artigo 3.º, 
n.º 3;
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A compatibilidade da política 
comercial da União com o objetivo 
ambiental definido no presente 
regulamento.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.os 1 e 2, concluir que as 
medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas 
para assegurar progressos na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º, ou que os 
progressos realizados na consecução do 
objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.os 1 e 2, concluir que as 
medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas 
para assegurar progressos na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º, ou que os 
progressos realizados na consecução do 
objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia:

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia, respeitando o princípio 
da subsidiariedade:
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima ou nos 
relatórios de progresso bienais 
apresentados em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, a coerência 
das medidas nacionais identificadas como 
pertinentes para a consecução do objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

(a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima ou nos 
relatórios de progresso bienais e no 
relatório sobre a sustentabilidade da 
bioenergia, apresentados em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2018/1999, 
assim como nos planos estratégicos da 
PAC apresentados em conformidade com 
o Regulamento que define regras para o 
apoio aos planos estratégicos a 
estabelecer pelos Estados-Membros no 
âmbito da política agrícola comum, a 
coerência das medidas nacionais 
identificadas como pertinentes para a 
consecução da redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, da melhoria, 
até 2030, dos sumidouros naturais e do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão publica e apresenta essa 
avaliação e as conclusões dessa avaliação 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
juntamente com o relatório sobre o estado 
da União da Energia elaborado no ano civil 
em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Alteração 75
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos e nacionais avaliados 
em conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão deve formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as em todas as línguas oficiais 
da UE.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve devidamente em conta. Se 
decidir não acatar a recomendação ou uma 
parte substancial da mesma, o Estado-
Membro deve justificá-lo à Comissão;

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve devidamente em conta e as 
medidas que adotou. Se decidir não acatar 
a recomendação ou uma parte substancial 
da mesma, o Estado-Membro deve 
justificá-lo à Comissão;

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA);

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) e outros organismos da 
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UE;

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus, incluindo dados eventualmente 
disponíveis sobre perdas decorrentes de 
impactos climáticos adversos; 

c) Dados estatísticos e outros dados 
europeus, incluindo dados sobre os efeitos 
económicos, territoriais e no emprego das 
medidas adotadas ao abrigo do presente 
regulamento, bem como dados 
eventualmente disponíveis sobre perdas 
decorrentes de impactos climáticos 
adversos e estimativas sobre os custos da 
inércia ou do protelar da ação, 
nomeadamente dados sobre os ganhos e 
perdas de emprego; 

Justificação

A Comissão deve basear-se em dados que reflitam os três pilares da sustentabilidade, ou seja, 
a nível ambiental, social e económico. A transição permitirá igualmente a criação de mais 
empregos em outros domínios da economia; tal também se aplica à produção de alimentos e 
à agricultura.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Informações complementares sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental realizados pela União e 
pelos Estados-Membros, nomeadamente, 
quando disponíveis, sobre investimentos 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2020/... [Regulamento Taxonomia].

e) Informações complementares sobre 
investimentos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental e sistemas de certificação 
da eficiência climática por terceiros, 
realizados pela União e pelos 
Estados-Membros, nomeadamente, quando 
disponíveis, sobre investimentos em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2020/... [Regulamento Taxonomia].
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Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mais tardar, até 31 de dezembro 
de 2021, a Comissão deve apresentar um 
relatório sobre as medidas destinadas a 
apoiar uma produção agrícola e alimentar 
eficiente do ponto de vista do clima 
através de sistemas de certificação por 
terceiros. Esse relatório servirá 
igualmente de base para a avaliação que a 
Comissão efetuará nos termos dos 
artigos 5.º e 6.º.

Justificação

A certificação por terceiros constituirá uma forma de estabelecer uma norma comum na UE 
para a produção eficiente do ponto de vista climático. Ao estabelecer normas comuns, os 
agricultores e as cooperativas que conseguem produzir mais com menos, limitando assim a 
pegada climática de uma unidade de produção, serão recompensados. No entanto, deve 
reconhecer-se que não é possível eliminar completamente as emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes do setor agrícola.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 8 – paragrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. A 
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Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Comissão deve ter em conta os pontos de 
vista e as sugestões dos operadores 
económicos, dos produtores, dos 
trabalhadores, dos consumidores, das 
suas organizações representativas e das 
cooperativas da União, bem como das 
organizações não governamentais, 
ajudando-os na transição. A Comissão 
deve publicar um registo dessas interações 
num espírito de transparência. Além 
disso, pode também basear-se nos diálogos 
a vários níveis no domínio do clima e da 
energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
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afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do disposto no artigo 3.º só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.
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RENEW Andreas Glück

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, 
Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, 
Alexandr Vondra, Anna Zalewska

17 0

EPP Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam 
Jarubas, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors 
Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, 
Christine Schneider, Edina Tóth

RENEW Jan Huitema

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções 


