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22.11.2019 B9-0174/26

Alteração 26
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 65

Proposta de resolução Alteração

65. Destaca que o setor dos transportes 
é o único que registou um aumento das 
emissões desde 1990; sublinha que tal não 
é compatível com o objetivo de longo 
prazo da neutralidade climática, que exige 
uma diminuição maior e a um ritmo mais 
acelerado das emissões de todos os setores 
da sociedade, nomeadamente os setores 
marítimo e da aviação; recorda que o setor 
dos transportes tem de ser totalmente 
descarbonizado até 2050, o mais tardar; 
observa que a análise da Comissão 
demonstra que as atuais metas e medidas 
mundiais previstas pela Organização 
Marítima Internacional (OMI) e pela 
Organização da Aviação Civil 
Internacional (OACI), mesmo que fossem 
plenamente aplicadas, ficariam aquém 
das reduções necessárias em termos de 
emissões, e que são necessárias 
significativas ações adicionais coerentes 
com o objetivo de emissões líquidas nulas 
de GEE em toda a economia; considera 
que, a fim de garantir a coerência dos CDN 
com os compromissos económicos 
abrangentes exigidos pelo Acordo de Paris, 
as partes devem ser incentivadas a incluir 
as emissões provenientes do transporte 
marítimo e aéreo internacional e a chegar a 
acordo e executar medidas a nível nacional, 
regional e internacional para reduzir as 
emissões desses setores;

65. Destaca que desenvolvimento 
sustentável a longo prazo exige reduções 
das emissões de todos os setores; recorda 
que o setor dos transportes tem de manter 
a sua atual trajetória ambiciosa de 
redução de emissões; observa que que são 
necessárias significativas ações adicionais 
coerentes com o objetivo de emissões 
líquidas nulas de GEE em toda a economia; 
considera que, a fim de garantir a coerência 
dos CDN com os compromissos 
económicos abrangentes exigidos pelo 
Acordo de Paris, as partes não 
pertencentes à UE devem ser incentivadas 
a incluir as emissões provenientes do 
transporte marítimo e aéreo internacional e 
a chegar a acordo e executar medidas a 
nível nacional, regional e internacional 
para reduzir as emissões desses setores;
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22.11.2019 B9-0174/27

Alteração 27
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 66

Proposta de resolução Alteração

66. Recorda que, até 2020, se prevê 
que as emissões da aviação internacional a 
nível mundial sejam cerca de 70 % mais 
elevadas do que em 2005, podendo mesmo 
aumentar 300-700 % até 2050;  manifesta 
preocupação relativamente ao nível de 
ambição do Regime de Compensação e 
Redução das Emissões de Carbono da 
Aviação Internacional (CORSIA) da 
OACI, tendo em conta os trabalhos em 
curso sobre as normas e as práticas 
recomendadas durante a aplicação do 
regime a partir de 2019; sublinha que as 
normas atuis não são satisfatórias e que 
um maior enfraquecimento do regime 
CORSIA é inaceitável; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a envidarem todos os 
esforços possíveis para reforçar as 
disposições do CORSIA e apoiar a adoção 
de um objetivo de longo prazo de reduzir 
consideravelmente as emissões do setor da 
aviação, ao mesmo tempo que se 
salvaguarda a autonomia legislativa da UE 
relativamente à aplicação da Diretiva 
RCLE; frisa, além disso, a necessidade de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para além do carbono, provenientes 
da aviação em regimes da UE e 
internacionais;

66. Recorda que as emissões da aviação 
internacional a nível mundial podem 
crescer exponencialmente até 2050, caso 
persistam as atuais normas e os atuais 
padrões, principalmente impulsionados 
pela procura crescente dos mercados 
emergentes, em particular da Ásia, do 
Médio Oriente e da Índia; reconhece o 
contexto difícil no qual se desenrola o 
Regime de Compensação e Redução das 
Emissões de Carbono da Aviação 
Internacional (CORSIA) da OACI e, por 
conseguinte, incentiva a Comissão a fazer 
tudo o que estiver ao seu alcance para 
reforçar as disposições do CORSIA e a 
apoiar a adoção de um objetivo a longo 
prazo para reduzir as emissões do setor da 
aviação; insta a Comissão e os Estados-
-Membros a envidarem todos os esforços 
possíveis para reforçar as disposições do 
CORSIA e apoiar a adoção de um objetivo 
de longo prazo de reduzir 
consideravelmente as emissões do setor da 
aviação, ao mesmo tempo que se 
salvaguarda a autonomia legislativa da UE 
relativamente à aplicação da Diretiva 
RCLE; frisa, além disso, a necessidade de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para além do carbono, provenientes 
da aviação em regimes da UE e 
internacionais;
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22.11.2019 B9-0174/28

Alteração 28
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 66-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

66-A. Salienta que nem o RCLE da UE, 
nem o CORSIA, abrangem outras 
emissões de gases que não o CO2; faz 
notar que a redução das emissões através 
de instrumentos políticos nacionais, bem 
como através de acordos bilaterais ou 
multilaterais, poderá aumentar as 
hipóteses de manutenção do CORSIA e do 
RCLE-UE, reduzindo o risco de aumento 
dos preços das licenças de emissão de 
carbono, o que, por si só, poderá 
prejudicar tanto a indústria como os 
consumidores; realça que instrumentos 
no âmbito da política nacional e 
decorrentes de acordos bilaterais ou 
multilaterais eficientes (bem como outros 
regimes internacionais) podem também 
aumentar as possibilidades de um acordo 
global que implique uma taxa mais 
elevada de redução de GEE no âmbito do 
CORSIA após 2027 ou o RCLE-UE após 
2030, ou uma combinação de ambos, 
conduzindo a uma diminuição das 
viagens aéreas e, consequentemente, a 
uma redução das emissões de CO2 e de 
outros gases que não o CO2;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Alteração 29
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 66-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 66-B. Sublinha, com pesar, que culpar o 
crescimento da aviação pelo aumento das 
emissões pode conduzir a um aumento 
das críticas públicas ao recurso aos 
transportes aéreos, com riscos manifestos 
para a nossa economia e prosperidade, 
bem como o emprego e o turismo, o que, 
por seu turno, pode obstar ao 
desenvolvimento sustentável das gerações 
futuras;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Alteração 30
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 66-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

 66-C. Manifesta a sua preocupação com 
a inexistência de abordagens tecnológicas 
totalmente internacionais para contrariar 
o aumento das emissões, na mesma linha 
das iniciativas «Céu Único Europeu» e 
«Céu Aberto», que dispõem do potencial 
para ser alargadas a outras áreas, pelo 
menos para abranger os principais 
intervenientes no setor da aviação, como a 
UE, os EUA, o Canadá, o Mercosul, os 
países do Médio Oriente, a China, o 
Japão e a parceria ASEAN; sublinha que 
a existência de diferentes objetivos fixados 
para diferentes cenários de base dificulta 
as estratégias de atenuação e adaptação 
pertinentes, designadamente respostas 
inovadoras para os perigos das alterações 
climáticas;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/31

Alteração 31
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 67

Proposta de resolução Alteração

67. Recorda a obrigação legal de a 
Comissão apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no 
prazo de 12 meses após a adoção pela 
OACI dos instrumentos relevantes e antes 
de o CORSIA se tornar operacional, no 
qual deve examinar, nomeadamente, a 
ambição e a integridade ambiental global 
do CORSIA, incluindo a sua ambição 
geral em relação aos objetivos do Acordo 
de Paris; sublinha que, enquanto 
colegisladores, o Parlamento Europeu e o 
Conselho são as únicas instituições que 
podem decidir sobre as futuras alterações 
à Diretiva RCLE; salienta que qualquer 
alteração à Diretiva RCLE só deve ser 
aplicada se for coerente com o 
compromisso da UE de redução das 
emissões de GEE em toda a economia, 
que não prevê a utilização de créditos de 
compensação após 2020;

Suprimido

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Alteração 32
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
sobre a 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 

68. 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; sublinha que é necessário 
explorar 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 
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, 
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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; 

deverá permitir à UE adotar objetivos de 
redução das emissões; insta a Comissão a 
propor, no âmbito da sua estratégia de 
descarbonização para 2050, 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;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/33

Alteração 33
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 68-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 68-A. Congratula-se com o acordo sobre 
a estratégia inicial da OMI de reduzir as 
emissões de GEE dos navios como um 
primeiro passo para o setor contribuir 
para a concretização do objetivo em 
matéria de temperatura do Acordo de 
Paris; insta a UE e os Estados-Membros a 
acompanharem de perto o impacto e a 
aplicação do acordo da OMI; apela a que 
se pondere a rápida implantação e 
utilização de combustíveis mais 
respeitadores do ambiente, especialmente 
nos casos de navegação perto da costa; 
lamenta que, até à data, a OMI não tenha 
realizado progressos na adoção de 
medidas de curto e médio prazo para 
alcançar os objetivos da estratégia; 
salienta a importância e a urgência de 
adotar medidas de curto e médio prazo 
antes de 2023; sublinha que são 
necessárias mais medidas e ações para 
combater as emissões marítimas, pelo que 
apela à UE e aos Estados-Membros para 
que acompanhem de perto o impacto e a 
aplicação do acordo da OMI; urge a 
Comissão a considerar, no âmbito da sua 
estratégia de descarbonização para 2050, 
medidas adicionais da UE para reduzir as 
emissões marítimas, em conformidade 
com o objetivo de temperatura 
estabelecido no Acordo de Paris, e a 
impulsionar investimentos em navios com 
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emissões zero, bem como nas 
infraestruturas de apoio necessárias; 
exorta ao desenvolvimento e à aplicação 
de um regime de compensação e redução 
das emissões de carbono para o transporte 
marítimo internacional, como no caso do 
CORSIA para a aviação internacional;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/34

Alteração 34
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 69

Proposta de resolução Alteração

69. Salienta que já existem soluções 
simples para reduzir as emissões, como a 
redução dos limites de velocidade ou o 
estabelecimento de zonas de controlo das 
emissões, tal como previsto na Convenção 
Internacional MARPOL;  considera que a 
estratégia de descarbonização e o Pacto 
Ecológico Europeu devem impulsionar o 
investimento e uma investigação ambiciosa 
em navios sem emissões e em navios 
ecológicos com ecocomponentes e uma 
melhor gestão dos resíduos e da água, bem 
como impulsionar as melhorias da 
infraestrutura necessárias, como a 
eletrificação dos portos, para permitir o 
início de uma aceleração do mercado antes 
de 2030;

69. Salienta que já existem soluções 
simples para reduzir as emissões, como a 
redução dos limites de velocidade ou o 
estabelecimento de zonas de controlo das 
emissões, tal como previsto na Convenção 
Internacional MARPOL; considera que a 
estratégia de descarbonização e o Pacto 
Ecológico Europeu devem impulsionar o 
investimento, uma investigação ambiciosa 
sobre emissões zero, uma melhor gestão 
dos resíduos e da água, bem como 
impulsionar as melhorias da infraestrutura 
necessárias, como a eletrificação dos 
portos, para permitir o início de uma 
aceleração do mercado antes de 2030;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/35

Alteração 35
Marian-Jean Marinescu
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 69-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 69-A. Apela a um reforço do 
financiamento da investigação e da 
introdução no mercado de combustíveis 
alternativos; nota que incentivar o acesso 
ao mercado e a utilização de combustíveis 
alternativos deve ter sempre primazia 
sobre a tributação do combustível;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/36

Alteração 36
Peter Liese
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 72

Proposta de resolução Alteração

72. Observa que aproximadamente 60 
% do metano a nível mundial é emitido por 
fontes como a agricultura, os aterros 
sanitários e as estações de tratamento de 
águas residuais, bem como a produção e o 
transporte por gasoduto de combustíveis 
fósseis; recorda que o metano é um GEE 
potente, com um potencial de aquecimento 
global de 100 anos, sendo 28 vezes mais 
poderoso que o CO2; recorda à Comissão a 
sua obrigação legal de procurar, assim que 
possível, soluções políticas para reduzir 
rapidamente as emissões de metano no 
âmbito de um plano estratégico da UE para 
o metano;  exorta a Comissão a apresentar 
propostas legislativas ao Parlamento e ao 
Conselho para esse efeito durante o 
primeiro semestre do seu mandato;

72. Observa que aproximadamente 60 
% do metano a nível mundial é emitido por 
fontes como a agricultura, os aterros 
sanitários e as estações de tratamento de 
águas residuais, bem como a produção e o 
transporte por gasoduto de combustíveis 
fósseis; recorda que o metano é um GEE 
potente, com um potencial de aquecimento 
global de 100 anos, sendo 28 vezes mais 
poderoso que o CO2; recorda à Comissão a 
sua obrigação legal de procurar, assim que 
possível, soluções políticas para reduzir 
rapidamente as emissões de metano no 
âmbito de um plano estratégico da UE para 
o metano; exorta a Comissão a apresentar 
propostas legislativas adequadas ao 
Parlamento e ao Conselho para esse efeito 
durante o primeiro semestre do seu 
mandato;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/37

Alteração 37
Peter Liese
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Reitera que a PAC deve deixar de 
subvencionar atividades prejudiciais para 
o ambiente e para o clima, incluindo a 
drenagem de turfeiras e a captação 
excessiva de água para irrigação, bem 
como não deve penalizar a presença de 
árvores nas superfícies agrícolas;

45. Reitera que a PAC deve deixar de 
incentivar práticas que sejam prejudiciais 
para o ambiente e para o clima, incluindo a 
drenagem de turfeiras e a captação 
excessiva de água para irrigação, bem 
como não deve penalizar a presença de 
árvores nas superfícies agrícolas;

Or. en


