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Alteração 9
Pär Holmgren
em nome do Grupo Verts/ALE
Eleonora Evi

Proposta de resolução B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, Espanha 
(COP 25)

Proposta de resolução
N.º 68

Proposta de resolução Alteração

68. Recorda que se prevê que as 
emissões de CO2 do transporte marítimo 
aumentem 50 % a 250 % até 2050;  
congratula-se com o acordo sobre a 
estratégia inicial da OMI de redução das 
emissões de GEE dos navios como um 
primeiro passo do setor no sentido de 
contribuir para a concretização do objetivo 
de temperatura do Acordo de Paris;  exorta 
a OMI a fazer rápidos progressos na 
adoção de medidas de curto e médio prazo 
para ajudar a alcançar os objetivos da 
estratégia;  salienta a importância e a 
urgência de adotar medidas de curto e 
médio prazo antes de 2023;  sublinha que é 
necessário explorar imediatamente medidas 
e ações adicionais, incluindo instrumentos 
de fixação do preço do carbono, para 
abordar as emissões marítimas em 
consonância com a estratégia setorial de 
transformação com baixas emissões;  
manifesta, por conseguinte, a sua 
convicção de que a UE e os Estados-
Membros devem acompanhar de perto o 
impacto e a aplicação da estratégia inicial 
da OMI;  congratula-se com a proposta de 
regulamento da UE a fim de ter 
devidamente em conta o sistema mundial 
de recolha de dados sobre o consumo de 
combustível dos navios (MCV - 
monitorização, comunicação de 
informações e verificação) e o sistema 
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mundial de recolha de dados da OMI para 
o consumo de combustível dos navios;   
recorda que o sistema MCV constitui um 
primeiro passo que, em última análise, 
deverá permitir à UE adotar objetivos 
obrigatórios de redução das emissões;  
insta a Comissão a propor, logo que 
possível, a adoção de medidas adicionais a 
nível da UE, no âmbito da sua estratégia de 
descarbonização para 2050, como a 
inclusão do setor marítimo no RCLE da 
UE e a introdução de uma norma de 
eficiência dos navios e de um rótulo de 
navio, bem como a propor uma estratégia 
de cooperação com outras partes dispostas 
a agir o mais cedo possível para reduzir as 
emissões marítimas em conformidade com 
os objetivos de temperatura do Acordo de 
Paris; 
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