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22.11.2019 B9-0174/51

Alteração 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 1

Proposta de resolução Alteração

1. Recorda que as alterações 
climáticas são um dos maiores desafios da 
humanidade e que todos os Estados e 
intervenientes a nível mundial têm de fazer 
tudo o que estiver ao seu alcance para os 
ultrapassar; sublinha que uma cooperação 
internacional atempada, a solidariedade e 
um empenho coerente e inabalável a favor 
de uma ação conjunta é a única solução 
para honrar a responsabilidade coletiva de 
salvaguardar o planeta;

1. Recorda que as alterações 
climáticas são o maior desafio da 
humanidade e que todos os Estados e 
intervenientes a nível mundial têm de fazer 
tudo o que estiver ao seu alcance para os 
ultrapassar; sublinha que uma cooperação 
internacional atempada, a solidariedade e 
um empenho coerente e inabalável a favor 
de uma ação conjunta é a única solução 
para honrar a responsabilidade coletiva de 
salvaguardar o planeta;

Or. en



AM\1193328PT.docx PE643.342v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.11.2019 B9-0174/52

Alteração 52
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 3-A. Reconhece que o ónus das 
alterações climáticas já é, e continuará a 
ser, principalmente suportado pelos países 
do Sul global, que os países do Sul global 
são mais vulneráveis aos efeitos negativos 
das alterações climáticas do que o Norte 
global, que já estão a sofrer perdas e 
danos, para além de terem menor 
capacidade de adaptação, e que 
contribuíram consideravelmente menos 
do que o Norte global em termos de 
emissões de gases com efeito de estufa;

Or. en



AM\1193328PT.docx PE643.342v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.11.2019 B9-0174/53

Alteração 53
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 com um objetivo em toda a 
economia de 70 % 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, idealmente, até 2040 e, o 
mais tardar, até 2050; solicita às outras 
economias mundiais que atualizem os seus 
CDN de forma a produzir efeitos a nível 
mundial;
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22.11.2019 B9-0174/54

Alteração 54
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 24

Proposta de resolução Alteração

24. Espera que o Pacto Ecológico 
Europeu estabeleça uma estratégia 
abrangente e ambiciosa para conseguir uma 
Europa com impacto neutro no clima, o 
mais tardar, até 2050, prevendo 
inclusivamente o objetivo de reduzir em 55 
% as emissões de GEE a nível interno até 
2030; insta a Comissão a adaptar, em 
conformidade, todas as suas políticas 
relevantes, nomeadamente nos domínios do 
clima, da agricultura e da coesão;

24. Espera que o Pacto Ecológico 
Europeu estabeleça uma estratégia 
abrangente e ambiciosa para conseguir uma 
Europa com impacto neutro no clima, o 
mais tardar, até 2050, prevendo 
inclusivamente o objetivo de reduzir em 70 
% as emissões de GEE a nível interno até 
2030; insta a Comissão a adaptar, em 
conformidade, todas as suas políticas 
relevantes, nomeadamente nos domínios do 
clima, da agricultura e da coesão;
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22.11.2019 B9-0174/55

Alteração 55
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 32

Proposta de resolução Alteração

32. Congratula-se com o facto de o 
Chile ser um dos países emergentes mais 
bem-sucedidos na transição para a 
energia limpa e, em particular, apresentar 
o maior aumento da produção de energia 
solar no mundo; considera que os 
compromissos assumidos pelo Chile para 
fazer face à situação de emergência 
climática devem servir de inspiração a 
muitos países da América do Sul e de todo 
o mundo;

32. Regista a situação no Chile com 
profunda preocupação e sublinha a 
necessidade de uma mudança social 
transformadora para resolver os 
desequilíbrios estruturais e assegurar 
uma transição energética justa que crie 
oportunidades para todos, em particular 
para os grupos marginalizados;
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22.11.2019 B9-0174/56

Alteração 56
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 34

Proposta de resolução Alteração

34. Reconhece o papel das abordagens 
colaborativas para se conseguirem 
resultados mais ambiciosos em matéria de 
atenuação e de adaptação e na promoção 
do desenvolvimento sustentável e da 
integridade ambiental; realça a necessidade 
de esses esforços proporcionarem uma 
redução global das emissões e de evitarem 
um aumento das emissões nos períodos de 
CDN ou entre cada período; manifesta 
preocupação relativamente aos progressos 
limitados alcançados durante a 50.ª reunião 
entre períodos de sessões da CQNUAC, em 
Bona, sobre mecanismos de mercado e 
mecanismos não baseados no mercado;

34. Reconhece o papel das abordagens 
colaborativas para se conseguirem 
resultados mais ambiciosos em matéria de 
atenuação e de adaptação e na promoção 
do desenvolvimento sustentável e da 
integridade ambiental; realça a necessidade 
de esses esforços proporcionarem uma 
redução global das emissões e de evitarem 
um aumento das emissões, tanto globais 
como nacionais, nos períodos de CDN ou 
entre cada período; manifesta preocupação 
relativamente aos progressos limitados 
alcançados durante a 50.ª reunião entre 
períodos de sessões da CQNUAC, em 
Bona, sobre mecanismos de mercado e 
mecanismos não baseados no mercado;
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22.11.2019 B9-0174/57

Alteração 57
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 35

Proposta de resolução Alteração

35. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a defenderem normas 
internacionais rigorosas e sólidas relativas 
ao artigo 6.º do Acordo de Paris; reconhece 
os inúmeros problemas de integridade e de 
sustentabilidade ambiental criados por um 
grande número de projetos do tipo 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) e Implementação Conjunta (IC) no 
âmbito do Protocolo de Quioto; solicita 
que sejam evitadas a dupla contabilização 
ou lacunas na contabilização e no que 
respeita à adicionalidade da redução das 
emissões; manifesta preocupação face à 
eventual utilização para os objetivos de 
CDN das unidades emitidas no âmbito do 
Protocolo de Quioto, uma vez que tal iria 
comprometer gravemente a integridade 
ambiental de futuros mecanismos 
estabelecidos nos termos do artigo 6.º; 
sublinha que as licenças de emissão 
negociadas ao abrigo dos novos 
mecanismos de mercado devem ser 
adicionais e reforçar os esforços de 
atenuação dos CDN atuais e futuros; apoia 
uma afetação de parte das receitas dos 
mecanismos previstos no artigo 6.° para 
apoiar o fundo de adaptação, que não 
beneficia de financiamento suficiente;

35. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a defenderem normas 
internacionais rigorosas e sólidas relativas 
ao artigo 6.º do Acordo de Paris; reconhece 
os inúmeros problemas de integridade e de 
sustentabilidade ambiental criados por um 
grande número de projetos do tipo 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) e Implementação Conjunta (IC) no 
âmbito do Protocolo de Quioto; solicita 
que sejam evitadas a dupla contabilização 
ou lacunas na contabilização e no que 
respeita à adicionalidade da redução das 
emissões; manifesta preocupação face à 
eventual utilização para os objetivos de 
CDN das unidades emitidas no âmbito do 
Protocolo de Quioto, uma vez que tal iria 
comprometer gravemente a integridade 
ambiental de futuros mecanismos 
estabelecidos nos termos do artigo 6.º; 
sublinha que as licenças de emissão 
negociadas ao abrigo dos novos 
mecanismos de mercado devem ser 
adicionais e reforçar os esforços de 
atenuação dos CDN atuais e futuros; apoia 
uma afetação de parte das receitas dos 
mecanismos previstos no artigo 6.° para 
apoiar o fundo de adaptação, que não 
beneficia de financiamento suficiente; 
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apoia a inclusão de salvaguardas em 
matéria de direitos humanos e de 
igualdade de género em todos os 
mecanismos previstos no artigo 6.º, bem 
como a implementação de um mecanismo 
de reclamação para as comunidades 
afetadas pela aplicação destes 
mecanismos;
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22.11.2019 B9-0174/58

Alteração 58
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 35-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a contribuírem para 
um resultado eficaz da revisão do 
Mecanismo Internacional de Varsóvia 
sobre Perdas e Danos (MIV), que leve à 
entrada em funcionamento pleno de todos 
os pilares do MIV, nomeadamente o 
terceiro pilar relativo ao apoio e 
financiamento da luta contra as 
alterações climáticas por perdas e danos, 
e garanta que todas as políticas da UE 
sejam alinhadas com o objetivo de 
prevenção, minimização e tratamento dos 
impactos climáticos e não comprometam, 
inadvertidamente, estes objetivos; 
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22.11.2019 B9-0174/59

Alteração 59
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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 35-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 35-B. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a participarem 
construtivamente nas negociações e nos 
seminários sobre o Plano de Ação em 
matéria de Género na COP 25, a fim de 
garantir a igualdade de género (incluindo 
todos os grupos marginalizados, as 
mulheres, as raparigas e a comunidade 
transgénero) no desenvolvimento e na 
implementação de políticas e no reforço 
do empoderamento das mulheres na 
aplicação dessas mesmas políticas;

Or. en


