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22.11.2019 B9-0174/39

Alteração 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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
Citação 18

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Declaração da Silésia 
sobre Solidariedade e Transição Justa, 
assinada paralelamente à conferência 
sobre alterações climáticas COP 24,

– Tendo em conta a Declaração da Silésia 
sobre Solidariedade e Transição Justa, a 
Declaração Ministerial da Silésia sobre 
«Florestas para o Clima» e a Parceria 
para impulsionar conjuntamente a 
mudança para a eletromobilidade e o 
transporte sem emissões, assinadas 
paralelamente à conferência sobre 
alterações climáticas COP 24,
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22.11.2019 B9-0174/40

Alteração 40
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, em 6 de março 
de 2015, a UE e os seus Estados-Membros 
apresentaram os respetivos contributos 
previstos determinados a nível nacional ao 
abrigo da CQNUAC, comprometendo-se, 
assim, a alcançar a meta vinculativa de, 
pelo menos, 40 % de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa a nível 
nacional até 2030 em comparação com os 
níveis de 1990;

B. Considerando que, em 6 de março 
de 2015, a UE e os seus Estados-Membros 
apresentaram os respetivos contributos 
previstos determinados a nível nacional ao 
abrigo da CQNUAC, comprometendo-se, 
assim, a alcançar a meta vinculativa de, 
pelo menos, 40 % de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa a nível 
nacional até 2030 em comparação com os 
níveis de 1990; que este é, de longe, o 
contributo previsto determinado a nível 
nacional (CPDN) mais ambicioso das 
principais economias mundiais;
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22.11.2019 B9-0174/41

Alteração 41
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que os compromissos 
assumidos até agora pelos signatários ao 
abrigo do Acordo de Paris não serão 
suficientes para atingir o objetivo comum; 
que o atual contributo determinado a nível 
nacional (CDN) apresentado pela UE e 
respetivos Estados-Membros não está em 
consonância com os objetivos 
estabelecidos no Acordo de Paris, devendo 
ser revisto;

C. Considerando que os compromissos 
assumidos até agora pelos signatários ao 
abrigo do Acordo de Paris não serão 
suficientes para atingir o objetivo comum; 
que o atual contributo determinado a nível 
nacional (CDN) apresentado pela UE e 
respetivos Estados-Membros deve ser 
revisto em conformidade com o n.º 24 da 
Decisão 1/CP.21 ;
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22.11.2019 B9-0174/42

Alteração 42
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que as alterações 
climáticas afetam de forma 
desproporcionada os países em 
desenvolvimento, embora estes emitam 
muito menos CO2 do que os países 
desenvolvidos;

L. Considerando que as alterações 
climáticas afetam de forma 
desproporcionada os países em 
desenvolvimento e que estes emitem mais 
CO2 do que os países desenvolvidos; que a 
diferenciação binária entre países 
«desenvolvidos» e países «em 
desenvolvimento» (incluídos no 
anexo I/não incluídos no anexo I) deixou 
de se justificar no âmbito de uma ação 
climática multilateral;

Or. en



AM\1193314PT.docx PE643.342v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.11.2019 B9-0174/43

Alteração 43
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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 21

Proposta de resolução Alteração

21. Sublinha a importância de a UE 
dispor de uma política ambiciosa e 
inclusiva em matéria de clima, para que 
possa atuar como um parceiro credível e 
fiável na cena mundial, bem como de 
manter a sua liderança a nível mundial em 
matéria de clima; frisa, por conseguinte, na 
necessidade de a UE investir e realizar 
progressos significativos no domínio da 
investigação e das inovações com 
aplicação industrial;

21. Sublinha a importância de a UE 
dispor de uma política ambiciosa e 
inclusiva em matéria de clima, para que 
possa atuar como um parceiro credível e 
fiável na cena mundial, bem como de 
manter a sua liderança a nível mundial em 
matéria de clima; frisa, por conseguinte, a 
necessidade de a UE investir e realizar 
progressos significativos no domínio da 
investigação e das inovações com 
aplicação industrial; observa, contudo, que 
a UE é responsável por menos de 10 % 
das emissões globais e, por conseguinte, 
não pode conseguir unilateralmente 
reduções substanciais das emissões 
globais de GEE;

Or. en



AM\1193314PT.docx PE643.342v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.11.2019 B9-0174/44

Alteração 44
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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 22

Proposta de resolução Alteração

22. Insta, uma vez mais, os dirigentes 
da UE a manifestarem o seu apoio, durante 
o Conselho Europeu de 12 e 13 de 
dezembro de 2019, ao objetivo de longo 
prazo da UE de alcançar um nível nulo de 
emissões líquidas de GEE o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, até 
2050; exorta o país que detém a 
Presidência do Conselho e a Comissão a 
comunicarem este objetivo ao 
Secretariado da CQNUAC, o mais 
rapidamente possível após o referido 
Conselho; salienta que será necessário 
aumentar o nível de ambição para 2030 
para alcançar emissões líquidas nulas de 
GEE até 2050 da forma mais eficiente em 
termos de custos e para não ter de 
recorrer a tecnologias de remoção de 
carbono que possam implicar riscos 
significativos para os ecossistemas, a 
biodiversidade e a segurança alimentar; 
sublinha que as soluções baseadas na 
natureza são um instrumento fundamental 
para que a UE alcance os seus objetivos de 
redução das emissões de GEE; lamenta 
que a UE não tenha aproveitado a 
Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima 
de setembro de 2019 para definir objetivos 
mais ambiciosos e assumir um papel de 
liderança na concretização dos objetivos 
do Acordo de Paris; considera que é da 
maior importância a União enviar uma 

22. Insta, uma vez mais, os dirigentes 
da UE a manifestarem o seu apoio, durante 
o Conselho Europeu de 12 e 13 de 
dezembro de 2019, ao objetivo de longo 
prazo da UE de alcançar um nível nulo de 
emissões líquidas de GEE o mais 
rapidamente possível, em conformidade 
com o Acordo de Paris; considera que um 
acordo sobre este objetivo deveria basear-
se numa avaliação de impacto exaustiva e 
em compromissos financeiros claros para 
uma transição justa, tendo em conta as 
enormes necessidades das regiões mais 
afetadas; considera igualmente que tal 
objetivo deve ser aprovado unanimemente 
por todos os Estados-Membros, devido às 
suas implicações a longo prazo para a 
economia e as sociedades; sublinha que as 
soluções baseadas na natureza são um 
instrumento fundamental para que a UE 
alcance os seus objetivos de redução das 
emissões de GEE; considera que é da 
maior importância a União enviar uma 
mensagem clara, durante a COP 25, de que 
está pronta para aumentar o seu contributo 
para o Acordo de Paris no âmbito dos 
esforços comuns à escala mundial;
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mensagem clara, durante a COP 25, de que 
está pronta para aumentar o seu contributo 
para o Acordo de Paris;
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22.11.2019 B9-0174/45

Alteração 45
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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 23

Proposta de resolução Alteração

23. Apoia uma atualização do CDN da 
União com um objetivo em toda a 
economia de 55% de redução das 
emissões de GEE a nível interno até 2030, 
em relação aos níveis de 1990; insta, por 
conseguinte, os líderes da UE a apoiarem 
um aumento do nível de ambição dos CDN 
da UE; entende que tal deve ser feito em 
conjugação com a consagração no direito 
da UE do objetivo de alcançar a 
neutralidade climática tão rapidamente 
quanto possível e, o mais tardar, até 2050; 
solicita às outras economias mundiais que 
atualizem os seus CDN de forma a 
produzir efeitos a nível mundial;

23. Apoia uma atualização do CDN da 
União; insta, por conseguinte, os líderes da 
UE a apoiarem um aumento do nível de 
ambição dos CDN da UE; solicita 
igualmente às outras economias mundiais 
que atualizem os seus CDN de forma a 
produzir efeitos a nível mundial;
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22.11.2019 B9-0174/46

Alteração 46
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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 36

Proposta de resolução Alteração

36. Considera que a COP 25 deve 
definir um novo nível de ambição, tanto 
em termos da aplicação do Acordo de 
Paris, como em relação à próxima ronda de 
CDN, que deve refletir o reforço dos 
compromissos em matéria de ação 
climática em todos os setores, em terra e 
nos oceanos;

36. Considera que a COP 25 deve 
fomentar um novo nível de ambição, tanto 
em termos da aplicação do Acordo de 
Paris, como em relação à próxima ronda de 
CDN, que deve refletir o reforço dos 
compromissos em matéria de ação 
climática em todos os setores, em terra e 
nos oceanos;
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22.11.2019 B9-0174/47

Alteração 47
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Assinala que as necessidades 
financeiras dos Estados-Membros e dos 
setores particularmente afetados pelos 
custos da transição energética, em 
especial as regiões mineiras e os setores 
com utilização intensiva de energia, serão 
significativos; salienta, por conseguinte, 
que os futuros orçamentos da UE devem 
afetar fundos suficientes para satisfazer 
as necessidades dessas regiões e setores e 
velar por que ninguém fique esquecidos;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/48

Alteração 48
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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 61

Proposta de resolução Alteração

61. Destaca que é necessária uma 
participação efetiva de todas as partes para 
atingir o objetivo de redução do aumento 
da temperatura média mundial para 1,5 °C, 
o que, em contrapartida, obriga à análise 
das questões relacionadas com os 
interesses particulares e os conflitos de 
interesses; reitera, neste contexto, o seu 
apoio à introdução de uma política 
específica em matéria de conflito de 
interesses enquanto parte da CQNUAC; 
solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que assumam a liderança desse 
processo, sem comprometer os fins e os 
objetivos da CQNUAC e do Acordo de 
Paris;

61. Destaca que é necessária uma 
participação efetiva de todas as partes para 
atingir o objetivo de redução do aumento 
da temperatura média mundial para as 
metas especificadas do Acordo de Paris, o 
que, em contrapartida, obriga à análise das 
questões relacionadas com os interesses 
particulares e os conflitos de interesses; 
reitera, neste contexto, o seu apoio à 
introdução de uma política específica em 
matéria de conflito de interesses enquanto 
parte da CQNUAC; solicita à Comissão e 
aos Estados-Membros que assumam a 
liderança desse processo, sem 
comprometer os fins e os objetivos da 
CQNUAC e do Acordo de Paris;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/49

Alteração 49
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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 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 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 deve ser totalmente 
descarbonizado até 2050, o mais tardar, se 
possível; 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;
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22.11.2019 B9-0174/50

Alteração 50
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
em nome do Grupo ECR

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 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, 
se necessário, propostas legislativas ao 
Parlamento e ao Conselho para esse efeito 
durante o primeiro semestre do seu 
mandato;

Or. en


