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4.10.2016 B8-1043/8

Alteração 8
Giovanni La Via, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
Citação 14-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

 – Tendo em conta a encíclica 
«Laudato Si»,

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/9

Alteração 9
Giovanni La Via, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que, mesmo na ausência de 
provas científicas relativamente ao impacto 
em cada setor e região de limitar o 
aquecimento global a 1,5 ºC, é evidente 
que os esforços atualmente empreendidos 
pelos países não são suficientes para 
alcançar estes limites considerados seguros 
para os países mais vulneráveis; exorta 
todos os países, especialmente os países 
desenvolvidos, a intensificarem 
conjuntamente os seus esforços e a 
reforçarem os seus contributos 
determinados a nível nacional (CDN), no 
contexto do diálogo facilitador de 2018; 
solicita à UE que, nesse contexto, assuma o 
compromisso de conseguir reduções de 
emissões suplementares nos seus CDN 
para 2030;

9. Salienta que, mesmo na ausência de 
provas científicas relativamente ao impacto 
em cada setor e região de limitar o 
aquecimento global a 1,5 ºC, é evidente 
que os esforços atualmente empreendidos 
pelos países não são suficientes para 
alcançar estes limites considerados seguros 
para os países mais vulneráveis; exorta 
todos os países, especialmente os países 
desenvolvidos, a intensificarem 
conjuntamente os seus esforços e a 
reforçarem os seus contributos 
determinados a nível nacional (CDN), no 
contexto do diálogo facilitador de 2018; 
solicita à UE que, nesse contexto, assuma o 
compromisso de conseguir reduções de 
emissões suplementares nos seus CDN 
para 2030; recorda que a ação da União 
Europeia por si só não será suficiente e 
insta, por conseguinte, a Comissão e o 
Conselho a intensificarem esforços para 
incentivar outros parceiros a fazer o 
mesmo;
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4.10.2016 B8-1043/10

Alteração 10
Giovanni La Via, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que, de acordo com as 
conclusões do PIAC, as emissões 
decorrentes da utilização dos solos 
(agricultura, pecuária, silvicultura e outras 
utilizações) têm um potencial considerável 
e economicamente eficaz em termos de 
atenuação e de aumento da resistência, pelo 
que a ação da UE e a cooperação 
internacional devem ser reforçadas para 
calcular melhor e otimizar o potencial de 
captura do carbono das emissões 
decorrentes da utilização dos solos, bem 
como garantir uma fixação de CO2 segura 
e sustentável; frisa, neste contexto, as 
oportunidades específicas associadas à 
agrossilvicultura; realça a importância do 
acordo alcançado no início da legislatura 
em matéria de alterações indiretas do uso 
do solo, e espera que o contributo do 
Parlamento para as negociações nessa 
ocasião possa constituir a base de uma 
solução ambiciosa durante a próxima 
revisão da regulamentação;

23. Salienta, tendo em conta os seus 
objetivos importantes e diferentes, que, de 
acordo com as conclusões do PIAC, as 
emissões decorrentes da utilização dos 
solos (agricultura, pecuária, silvicultura e 
outras utilizações) têm um potencial 
considerável e economicamente eficaz em 
termos de atenuação e de aumento da 
resistência, pelo que a ação da UE e a 
cooperação internacional devem ser 
reforçadas para calcular melhor e otimizar 
o potencial de captura do carbono das 
emissões decorrentes da utilização dos 
solos, bem como garantir uma fixação de 
CO2 segura e sustentável; frisa, neste 
contexto, as oportunidades específicas 
associadas à agrossilvicultura; realça a 
importância do acordo alcançado no início 
da legislatura em matéria de alterações 
indiretas do uso do solo, e espera que o 
contributo do Parlamento para as 
negociações nessa ocasião possa constituir 
a base de uma solução ambiciosa durante a 
próxima revisão da regulamentação;
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4.10.2016 B8-1043/11

Alteração 11
Giovanni La Via, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que a desflorestação e a 
degradação das florestas estão na origem 
de 20 % das emissões globais de GEE e 
realça o papel das florestas na atenuação 
dos efeitos das alterações climáticas e a 
necessidade de reforçar as capacidades de 
adaptação e a resiliência das florestas às 
alterações climáticas; salienta a 
necessidade de envidar esforços de 
atenuação centrados nas florestas tropicais 
(REDD +); destaca que o objetivo de 
limitar o aquecimento global a menos de 2 
°C pode revelar-se impossível sem estes 
esforços de atenuação; insta, portanto, a 
UE a reforçar o financiamento 
internacional para reduzir a desflorestação 
nos países em desenvolvimento;

24. Constata que a desflorestação e a 
degradação das florestas estão na origem 
de 20 % das emissões globais de gases com 
efeito de estufa e realça o papel das 
florestas e da gestão florestal ativa e 
sustentável na atenuação dos efeitos das 
alterações climáticas, bem como a 
necessidade de reforçar a capacidade de 
adaptação e a resiliência das florestas às 
alterações climáticas; salienta a 
necessidade de envidar esforços de 
atenuação centrados nas florestas tropicais 
(REDD +); destaca que o objetivo de 
limitar o aquecimento global a menos de 2 
°C pode revelar-se impossível sem estes 
esforços de atenuação; insta, portanto, a 
UE a reforçar o financiamento 
internacional para reduzir a desflorestação 
nos países em desenvolvimento;
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4.10.2016 B8-1043/12

Alteração 12
Giovanni La Via, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Solicita que, ainda este ano, seja 
estabelecida no quadro da OACI uma 
medida baseada no mercado mundial, 
equitativa e sólida, que seja aplicável a 
nível internacional a partir de 2020; 
manifesta a sua profunda deceção com a 
atual proposta debatida no âmbito da OACI 
e recorda que qualquer alteração da 
legislação em vigor relativa à inclusão da 
aviação no RCLE UE só pode ser tida em 
conta se a medida baseada no mercado 
mundial for ambiciosa e que, em qualquer 
caso, os voos intraeuropeus continuarão a 
ser abrangidos pelo RCLE-UE;

28. Solicita que, na 39.ª sessão da 
Assembleia da OACI, atualmente a 
decorrer, seja estabelecida uma medida 
baseada no mercado mundial, equitativa e 
sólida, que seja aplicável a nível 
internacional a partir de 2020; manifesta a 
sua profunda deceção com a atual proposta 
debatida no âmbito da OACI e recorda que 
qualquer alteração da legislação em vigor 
relativa à inclusão da aviação no RCLE UE 
só pode ser tida em conta se a medida 
baseada no mercado mundial for ambiciosa 
e que, em qualquer caso, os voos 
intraeuropeus continuarão a ser abrangidos 
pelo RCLE-UE;
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4.10.2016 B8-1043/13

Alteração 13
Giovanni La Via, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Realça as ações empreendidas por um 
conjunto cada vez maior de atores não 
estatais para descarbonizar a economia e 
aumentar a resiliência às alterações 
climáticas; salienta, por conseguinte, a 
importância de um diálogo estruturado e 
construtivo entre os governos, a 
comunidade empresarial, as autoridades 
municipais e regionais, as organizações 
internacionais, as organizações da 
sociedade civil e as instituições 
académicas, bem como a importância de 
garantir a sua participação no planeamento 
e na adoção de medidas de luta contra as 
alterações climáticas para lançar iniciativas 
enérgicas a nível internacional, com vista à 
descarbonização e à criação de sociedades 
hipocarbónicas e resilientes; congratula-se 
com a criação de uma «agenda mundial de 
luta contra as alterações climáticas», que se 
baseia no Programa de Ação Lima-Paris e 
abrange setenta iniciativas com múltiplas 
partes interessadas oriundas de diversos 
setores;

46. Realça as ações empreendidas por um 
conjunto cada vez maior de atores não 
estatais para descarbonizar a economia e 
aumentar a resiliência às alterações 
climáticas; salienta, por conseguinte, a 
importância de um diálogo estruturado e 
construtivo entre os governos, a 
comunidade empresarial, as autoridades 
municipais e regionais, as organizações 
internacionais, as organizações da 
sociedade civil e as instituições religiosas e 
académicas, bem como a importância de 
garantir a sua participação no planeamento 
e na adoção de medidas de luta contra as 
alterações climáticas para lançar iniciativas 
enérgicas a nível internacional, com vista à 
descarbonização e à criação de sociedades 
hipocarbónicas e resilientes; congratula-se 
com a criação de uma «agenda mundial de 
luta contra as alterações climáticas», que se 
baseia no Programa de Ação Lima-Paris e 
abrange setenta iniciativas com múltiplas 
partes interessadas oriundas de diversos 
setores;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Alteração 14
Giovanni La Via, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 66

Proposta de resolução Alteração

66. Solicita uma fixação generalizada dos 
preços do carbono como instrumento 
aplicável a nível internacional de gestão 
das emissões, a afetação das receitas do 
comércio de emissões a investimentos 
relacionados com o clima, bem como de 
receitas provenientes da fixação dos preços 
do carbono dos combustíveis dos 
transportes internacionais; solicita ainda a 
utilização de parte das subvenções à 
agricultura para garantir investimentos na 
produção e na utilização de energias 
renováveis nas explorações agrícolas; 
assinala a importância da mobilização de 
capital do setor privado e do 
desbloqueamento dos investimentos 
necessários em tecnologias com baixas 
emissões de carbono; insta à adoção de um 
compromisso ambicioso por parte dos 
governos e das instituições financeiras 
públicas e privadas – incluindo bancos, 
fundos de pensões e companhias de 
seguros – no sentido de alinharem as 
práticas de empréstimo e de investimento 
pelo objetivo de menos 2 ºC e de 
desinvestirem nos combustíveis fósseis, 
incluindo a supressão gradual dos créditos 
às exportações para investimentos em 
combustíveis fósseis; solicita garantias 

66. Solicita uma fixação generalizada dos 
preços do carbono como instrumento 
aplicável a nível internacional de gestão 
das emissões, a afetação das receitas do 
comércio de emissões a investimentos 
relacionados com o clima, bem como de 
receitas provenientes da fixação dos preços 
do carbono dos combustíveis dos 
transportes internacionais; solicita ainda a 
utilização da política agrícola comum para 
permitir que os agricultores contribuam 
para a atenuação dos efeitos das 
alterações climáticas; assinala a 
importância da mobilização de capital do 
setor privado e do desbloqueamento dos 
investimentos necessários em tecnologias 
com baixas emissões de carbono; insta à 
adoção de um compromisso ambicioso por 
parte dos governos e das instituições 
financeiras públicas e privadas – incluindo 
bancos, fundos de pensões e companhias 
de seguros – no sentido de alinharem as 
práticas de empréstimo e de investimento 
pelo objetivo de menos 2 ºC e de 
desinvestirem nos combustíveis fósseis, 
incluindo a supressão gradual dos créditos 
às exportações para investimentos em 
combustíveis fósseis; solicita garantias 
públicas específicas a favor de 
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públicas específicas a favor de 
investimentos ecológicos, rótulos e 
benefícios fiscais para os fundos de 
investimento verde e a emissão de 
obrigações verdes;

investimentos ecológicos, rótulos e 
benefícios fiscais para os fundos de 
investimento verde e a emissão de 
obrigações verdes;

Or. en


