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22.11.2019 B9-0174/60

Alteração 60
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Congratula-se com a publicação do 
relatório da Comissão sobre a aplicação da 
estratégia da UE de adaptação às alterações 
climáticas, que demonstra que foram feitos 
alguns progressos em relação a cada uma 
das oito ações individuais que constituem a 
estratégia; observa, no entanto, que, apesar 
dos esforços envidados a nível mundial 
para reduzir as emissões, o impacto das 
alterações climáticas é inevitável e é 
fundamental tomar mais medidas de 
adaptação; insta, por conseguinte, a 
Comissão a rever a estratégia, tendo em 
conta as conclusões do relatório que 
indicam que a UE continua vulnerável às 
consequências das alterações climáticas 
dentro e fora das suas fronteiras; frisa a 
necessidade de o setor dos seguros investir 
na adaptação, bem como a necessidade de 
investimento público e privado na 
investigação e inovação; considera que 
proteger a saúde e a segurança humana, 
travar o declínio da biodiversidade e 
promover a adaptação urbana representam 
prioridades;

40. Congratula-se com a publicação do 
relatório da Comissão sobre a aplicação da 
estratégia da UE de adaptação às alterações 
climáticas, que demonstra que foram feitos 
alguns progressos em relação a cada uma 
das oito ações individuais que constituem a 
estratégia; observa, no entanto, que, apesar 
dos esforços envidados a nível mundial 
para reduzir as emissões, o impacto das 
alterações climáticas é inevitável e é 
fundamental tomar mais medidas de 
adaptação; insta, por conseguinte, a 
Comissão a rever a estratégia, tendo em 
conta as conclusões do relatório que 
indicam que a UE continua vulnerável às 
consequências das alterações climáticas 
dentro e fora das suas fronteiras; frisa a 
necessidade de o setor dos seguros investir 
na adaptação, bem como a necessidade de 
investimento público e privado na 
investigação e inovação; considera que 
proteger a saúde e a segurança humana, 
travar o declínio da biodiversidade e a 
degradação dos solos e promover a 
adaptação urbana representam prioridades;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/61

Alteração 61
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Reitera que as medidas de 
adaptação constituem uma necessidade 
inevitável para todos os países, caso 
pretendam minimizar os efeitos negativos 
das alterações climáticas e tirar pleno 
partido das oportunidades de crescimento 
resistente às alterações climáticas e de 
desenvolvimento sustentável; salienta a 
necessidade de desenvolver sistemas e 
ferramentas uniformes para acompanhar os 
progressos e a eficácia dos planos 
nacionais de adaptação e das ações; 
lamenta que os projetos de planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros sejam pouco 
ambiciosos relativamente aos objetivos em 
matéria de eficiência energética e de 
energias renováveis; recorda que as 
energias renováveis, incluindo as energias 
marinhas renováveis, enquanto elemento 
da economia circular, fazem parte da 
solução para atenuar os efeitos das 
alterações climáticas e ajudar na adaptação 
aos mesmos; insta os Estados-Membros a 
reforçarem os seus planos nacionais em 
matéria de energia e de clima de forma a 
aplicarem plenamente o Acordo de Paris;

42. Reitera que as medidas de 
adaptação constituem uma necessidade 
inevitável para todos os países, caso 
pretendam minimizar os efeitos negativos 
das alterações climáticas e tirar pleno 
partido das oportunidades de crescimento 
resistente às alterações climáticas e de 
desenvolvimento sustentável; salienta a 
necessidade de desenvolver sistemas e 
ferramentas uniformes para acompanhar os 
progressos e a eficácia dos planos 
nacionais de adaptação e das ações; 
lamenta que os projetos de planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros sejam pouco 
ambiciosos relativamente aos objetivos em 
matéria de eficiência energética e de 
energias renováveis e não incluam 
informações sobre a garantia da 
igualdade de género, não obstante o 
convite no sentido de incluir essas 
informações; recorda que as energias 
renováveis, incluindo as energias marinhas 
renováveis, enquanto elemento da 
economia circular, fazem parte da solução 
para atenuar os efeitos das alterações 
climáticas e ajudar na adaptação aos 
mesmos; salienta igualmente que os 
processos inclusivos de desenvolvimento e 
implementação, que incluam os membros 



AM\1193330PT.docx PE643.342v01-00

PT Unida na diversidade PT

de todas as comunidades marginalizadas, 
as mulheres, as comunidades transgénero 
e os povos indígenas, contribuirão para 
identificar as necessidades da 
comunidade e permitirão a partilha de 
boas práticas, a fim de permitir uma 
transição energética justa; insta, por 
conseguinte, os Estados-Membros a 
reforçarem os seus planos nacionais em 
matéria de energia e de clima de forma a 
aplicarem plenamente o Acordo de Paris;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/62

Alteração 62
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, GUE/NGL
sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, 
Espanha (COP 25)

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Reconhece que a UE e os seus 
Estados-Membros são o maior fornecedor 
de financiamento público da ação 
climática; congratula-se com a decisão 
tomada na COP 24 de decidir sobre um 
novo objetivo mais ambicioso a partir de 
2025, que vai além do atual compromisso 
de mobilizar 100 mil milhões de dólares 
por ano a partir de 2020, mas manifesta 
preocupação pelo facto de os 
compromissos realmente assumidos pelos 
países desenvolvidos ainda ficarem muito 
aquém desse objetivo coletivo de 100 
milhões de dólares por ano; espera que as 
economias emergentes contribuam, a partir 
de 2025, para o montante mais elevado de 
financiamento internacional da ação 
climática;

46. Reconhece que a UE e os seus 
Estados-Membros são o maior fornecedor 
de financiamento público da ação 
climática; congratula-se com a decisão 
tomada na COP 24 de decidir sobre um 
novo objetivo mais ambicioso a partir de 
2025, que vai além do atual compromisso 
de mobilizar 100 mil milhões de dólares 
por ano a partir de 2020, mas manifesta 
preocupação pelo facto de, no 
financiamento da ação climática previsto, 
não existir equilíbrio entre a adaptação e 
a atenuação, não obstante o artigo 9.º do 
Acordo de Paris, que afirma que os países 
devem procurar alcançar este objetivo, e 
manifesta preocupação também pelo facto 
de os compromissos realmente assumidos 
pelos países desenvolvidos ainda ficarem 
muito aquém desse objetivo coletivo de 
100 mil milhões de dólares por ano, sendo 
essencialmente constituídos por 
empréstimos e não por subvenções; 
lamenta que o financiamento da ação 
climática para efeitos de adaptação seja 
ainda muito baixo em comparação com o 
financiamento da ação climática para 
efeitos de atenuação e que não haja 
financiamento da ação climática para 
fazer face a perdas e danos; espera que as 
economias emergentes contribuam, a partir 
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de 2025, para o montante mais elevado de 
financiamento internacional da ação 
climática;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/63

Alteração 63
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Salienta que o orçamento da UE 
deve ser coerente com os respetivos 
compromissos internacionais em matéria 
de desenvolvimento sustentável a médio e 
a longo prazo e com os seus objetivos em 
matéria de clima e energia, não devendo 
ser contraproducente para esses objetivos 
ou dificultar a sua aplicação; insta, por 
conseguinte, a Comissão a assegurar a 
proteção do clima e da biodiversidade nos 
investimentos da UE e a apresentar regras 
harmonizadas e vinculativas, sempre que 
adequado; insta a Comissão a assegurar 
que o próximo quadro financeiro plurianual 
(QFP) cumpra plenamente o Acordo de 
Paris e que não sejam efetuados gastos em 
sentido contrário; salienta a importância de 
reconstituir o Fundo Verde para o Clima 
(FVC) e incentiva os Estados Membros a, 
pelo menos, duplicar as suas contribuições 
para a mobilização inicial de recursos; 
insta o Banco Europeu de Investimento a 
pôr rapidamente termo à concessão de 
empréstimos a projetos de combustíveis 
fósseis, exceto no que se refere à 
utilização de gás, em combinação com 
energias renováveis, como tecnologia de 
transição substituta do carvão, caso não 
existam outras alternativas, caso sejam 
implementadas salvaguardas para evitar 

52. Salienta que o orçamento da UE 
deve ser coerente com os respetivos 
compromissos internacionais em matéria 
de desenvolvimento sustentável, com os 
seus objetivos em matéria de clima e 
energia a médio e a longo prazo e com o 
Mecanismo Internacional de Varsóvia 
sobre Perdas e Danos, não devendo ser 
contraproducente para esses objetivos ou 
dificultar a sua aplicação; insta, por 
conseguinte, a Comissão a assegurar a 
proteção do clima e da biodiversidade nos 
investimentos da UE e a apresentar regras 
harmonizadas e vinculativas, sempre que 
adequado; insta a Comissão a assegurar 
que o próximo quadro financeiro plurianual 
(QFP) cumpra plenamente o Acordo de 
Paris e que não sejam efetuados gastos em 
sentido contrário; salienta a importância de 
reconstituir o Fundo Verde para o Clima 
(FVC) e incentiva os Estados Membros a, 
pelo menos, duplicar as suas contribuições 
para a mobilização inicial de recursos; 
insta o Banco Europeu de Investimento a 
pôr rapidamente termo à concessão de 
empréstimos a projetos de combustíveis 
fósseis e convida os Estados-Membros a 
aplicar o mesmo princípio no tocante às 
garantias de crédito à exportação; solicita 
garantias públicas específicas a favor de 



AM\1193330PT.docx PE643.342v01-00

PT Unida na diversidade PT

efeitos de dependência e caso sejam 
tomadas medidas para assegurar que a 
trajetória das emissões se mantém em 
conformidade com os objetivos do Acordo 
de Paris; convida os Estados-Membros a 
aplicar o mesmo princípio no tocante às 
garantias de crédito à exportação;  solicita 
garantias públicas específicas a favor de 
investimentos ecológicos, de rótulos de 
financiamento ecológico e benefícios 
fiscais para os fundos de investimento 
verde e da emissão de obrigações verdes;  
sublinha a necessidade de um 
financiamento mais ambicioso da 
investigação e da inovação aplicável à 
indústria;

investimentos ecológicos, de rótulos de 
financiamento ecológico e benefícios 
fiscais para os fundos de investimento 
verde e da emissão de obrigações verdes; 
sublinha a necessidade de um 
financiamento mais ambicioso da 
investigação e da inovação aplicável à 
indústria;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/64

Alteração 64
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, GUE/NGL
sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, 
Espanha (COP 25)

Proposta de resolução
N.º 52-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Lamenta que a recente revisão da 
política de concessão de empréstimos no 
domínio da energia do Banco Europeu de 
Investimento, ao mesmo tempo que 
elimina gradualmente o financiamento 
para projetos de combustíveis fósseis a 
partir de 2021, lhe permita, não obstante, 
aprovar projetos de infraestruturas de gás 
na 4.ª lista de PIC, com um orçamento da 
UE cofinanciado até ao final de 2021; 
sublinha que as decisões em matéria de 
infraestruturas causam dependências 
históricas e apela, por conseguinte, ao fim 
do desenvolvimento de novas 
infraestruturas de combustíveis fósseis, 
incluindo as infraestruturas de gás 
natural liquefeito;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Alteração 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena 
Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, 
Manon Aubry
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Salienta a importância de uma 
transição justa para uma economia com 
impacto neutro no clima e a necessidade de 
adotar uma abordagem preventiva e 
participativa para assegurar que os 
cidadãos beneficiem da transição e apoiar 
as regiões e as comunidades mais 
vulneráveis; entende que a criação de um 
fundo transição justa constitui um dos 
instrumentos que pode ser utilizado a nível 
da UE para garantir uma transição 
inclusiva e informada para as pessoas e as 
regiões mais afetadas pela 
descarbonização, como as regiões de 
extração de carvão que se encontram em 
transição; reconhece que os fundos de 
compensação não garantem, por si só, uma 
transição justa e que uma estratégia da UE 
abrangente para o desenvolvimento e a 
modernização dessas regiões da UE, bem 
como a disponibilização de assistência aos 
intervenientes na linha da frente da 
transição, devem estar na base de qualquer 
política de transição; considera que a 
transição climática da UE deve ser 
sustentável do ponto de vista ecológico, 
económico e social; insta a UE e os 
Estados‑Membros a adotarem políticas 
adequadas e a disponibilizarem 

53. Salienta a importância de uma 
transição justa para uma economia com 
impacto neutro no clima e a necessidade de 
adotar uma abordagem preventiva e 
participativa para assegurar que os 
cidadãos beneficiem da transição e apoiar 
as regiões e as comunidades mais 
vulneráveis; entende que a criação de um 
fundo transição justa constitui um dos 
instrumentos que pode ser utilizado a nível 
da UE para garantir uma transição 
inclusiva e informada para as pessoas e as 
regiões mais afetadas pela 
descarbonização, como as regiões de 
extração de carvão que se encontram em 
transição; reconhece que os fundos de 
compensação não garantem, por si só, uma 
transição justa e que uma estratégia da UE 
abrangente para o desenvolvimento e a 
modernização dessas regiões da UE, bem 
como a disponibilização de assistência aos 
intervenientes na linha da frente da 
transição, devem estar na base de qualquer 
política de transição; considera que a 
transição climática da UE deve ser 
sustentável do ponto de vista ecológico, 
económico e social; insta a UE e os 
Estados‑Membros a adotarem políticas 
adequadas e a disponibilizarem 
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financiamento suficiente a este respeito, 
condicionados a compromissos claros, 
credíveis e verificáveis, de curto e de longo 
prazo, em termos de descarbonização de 
toda a economia dos Estados-Membros em 
causa, nomeadamente através da integração 
das suas políticas finais dos PNEC 
destinadas a eliminar progressivamente o 
carvão dentro de um prazo compatível com 
o compromisso da UE de manter o 
aquecimento global alinhado com os 
objetivos a longo prazo do Acordo de Paris 
e o objetivo de neutralidade climática até 
2050;

financiamento suficiente a este respeito, 
condicionados a compromissos claros, 
credíveis e verificáveis, de curto e de longo 
prazo, em termos de descarbonização de 
toda a economia dos Estados-Membros em 
causa, nomeadamente através da integração 
das suas políticas finais dos PNEC 
destinadas a eliminar progressivamente o 
carvão, outros combustíveis fósseis e os 
subsídios aos combustíveis fósseis dentro 
de um prazo compatível com o 
compromisso da UE de manter o 
aquecimento global alinhado com os 
objetivos a longo prazo do Acordo de Paris 
e o objetivo de neutralidade climática até 
2050;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Alteração 66
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, GUE/NGL
sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, 
Espanha (COP 25)

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Sublinha que 80 % das pessoas 
deslocadas por força das alterações 
climáticas são mulheres e crianças, que 
são, em geral, mais afetadas pelas 
alterações climáticas e suportam um maior 
encargo do que os homens, embora não 
participem na tomada de decisões 
fundamentais sobre a luta contra as 
alterações climáticas; salienta, por 
conseguinte, que a capacitação de todos os 
géneros marginalizados, bem como a sua 
liderança e participação plena e equitativa 
em instâncias internacionais, como a 
CQNUAC, e o seu envolvimento no 
âmbito da ação climática a nível nacional, 
regional e local, são vitais para o êxito e a 
eficácia dessa ação;  entende que a UE e os 
Estados-Membros devem apoiar 
plenamente a aplicação do Plano de Ação 
em matéria de igualdade de género da 
CQNUAC, nomeadamente através da 
integração da perspetiva de género nas 
políticas da UE em matéria de clima e de 
desenvolvimento, e devem promover a 
participação das mulheres indígenas e dos 
defensores dos direitos das mulheres no 
processo da CQNUAC;

62. Sublinha que 80 % das pessoas 
deslocadas por força das alterações 
climáticas são mulheres e crianças, que 
são, em geral, mais afetadas pelas 
alterações climáticas e suportam um maior 
encargo do que os homens, embora não 
participem na tomada de decisões 
fundamentais sobre a luta contra as 
alterações climáticas; salienta, por 
conseguinte, que a capacitação de todos os 
géneros marginalizados (incluindo as 
mulheres, as raparigas e a comunidade 
transgénero), bem como a sua liderança e 
participação plena e equitativa em 
instâncias internacionais, como a 
CQNUAC, e o seu envolvimento no 
âmbito da ação climática a nível nacional, 
regional e local, são vitais para o êxito e a 
eficácia dessa ação; entende que a UE e os 
Estados-Membros devem apoiar 
plenamente a aplicação do Plano de Ação 
em matéria de igualdade de género da 
CQNUAC, nomeadamente através da 
integração da perspetiva de género nas 
políticas da UE em matéria de clima e de 
desenvolvimento, e devem promover a 
participação das mulheres indígenas e dos 
defensores dos direitos das mulheres no 
processo da CQNUAC;
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22.11.2019 B9-0174/67

Alteração 67
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Anja Hazekamp, Martin Buschmann, Marisa 
Matias, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 64-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 64-A. Considera que o Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão falhou e 
é incapaz de atingir os seus objetivos de 
redução das emissões; salienta que a 
criação de mais mercados de carbono 
enfraquece e compromete outras formas 
de regulamentação ambiental; salienta a 
necessidade de adotar alternativas ao 
comércio do carbono e substituir a 
abordagem de mercado por uma 
abordagem normativa mais justa e eficaz;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/68

Alteração 68
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, GUE/NGL
sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, 
Espanha (COP 25)

Proposta de resolução
N.º 70

Proposta de resolução Alteração

70. Recorda que 23 % das emissões 
mundiais de GEE proveem da agricultura; 
salienta que, a fim de assegurar 
alimentação suficiente para uma população 
mundial em crescimento, são necessários 
investimentos em técnicas agrícolas e 
métodos de produção inteligentes, como a 
captação de metano proveniente do 
estrume, no uso mais eficiente dos 
fertilizantes, na utilização de biomassa em 
ciclos e na melhoria da eficiência na 
produção de carne e de produtos lácteos;

70. Recorda que 23 % das emissões 
mundiais de GEE provêm da agricultura e 
que, a nível global, 80 % da 
desflorestação está ligada à agricultura; 
salienta que, a fim de assegurar 
alimentação suficiente para uma população 
mundial em crescimento, são necessários 
investimentos na agricultura 
agroecológica e em padrões de produção e 
consumo sustentáveis; sublinha que a 
eficiência não constitui, por si só, uma 
estratégia de descarbonização adequada 
para o setor agrícola; insta todas as 
Partes a promoverem ativamente regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/69

Alteração 69
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, GUE/NGL
sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, 
Espanha (COP 25)

Proposta de resolução
N.º 71

Proposta de resolução Alteração

71. Recorda que, embora seja 
responsável por cerca de 10 % das 
emissões de GEE da UE, a agricultura tem 
potencial para ajudar a UE a reduzir as 
suas emissões, através da boa utilização do 
solo, da agrossilvicultura, da proteção da 
biodiversidade e de outras técnicas de 
gestão das terras;  reconhece que a 
agricultura poderá reduzir, anualmente, 
cerca de 3,9 gigatoneladas de equivalentes 
de CO2 até 2050, ou seja, cerca de 8 % das 
atuais emissões de GEE a nível mundial;

71. Recorda que, embora seja 
responsável por cerca de 10 % das 
emissões de GEE da UE, a agricultura tem 
potencial para ajudar a UE a reduzir as 
suas emissões através da redução da 
dependência de proteína proveniente de 
países terceiros e da utilização de 
pesticidas e fertilizantes, da boa utilização 
do solo, da agrossilvicultura, da proteção 
da biodiversidade e de outras técnicas de 
gestão das terras; reconhece que a 
agricultura poderá reduzir, anualmente, 
cerca de 3,9 gigatoneladas de equivalentes 
de CO2 até 2050, ou seja, cerca de 8 % das 
atuais emissões de GEE a nível mundial;

Or. en
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Alteração 70
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, 
Manuel Bompard, Manon Aubry
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 73

Proposta de resolução Alteração

73. Reconhece o papel positivo e 
significativo que o setor agrícola pode 
desempenhar na luta contra as alterações 
climáticas e sublinha a importância da 
PAC para apoiar os agricultores no 
desenvolvimento de práticas agrícolas 
inteligentes em matéria de clima, como o 
sequestro de carbono e a reciclagem das 
emissões de carbono;

73. Reconhece o papel positivo e 
significativo que o setor agrícola pode 
desempenhar na luta contra as alterações 
climáticas e sublinha a importância da 
reforma da PAC para apoiar os 
agricultores no desenvolvimento e na 
aplicação de práticas agrícolas inteligentes 
em matéria de clima, como o sequestro de 
carbono e a reciclagem das emissões de 
carbono;

Or. en
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Alteração 71
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, GUE/NGL
sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, 
Espanha (COP 25)

Proposta de resolução
N.º 113

Proposta de resolução Alteração

113. Salienta a necessidade de integrar a 
ambição climática em todas as políticas da 
UE, nomeadamente na política comercial; 
exorta a Comissão a garantir que todos os 
novos acordos comerciais e de 
investimento assinados pela UE sejam 
plenamente compatíveis com o Acordo de 
Paris e com os ODS e que as disposições 
ambientais e climáticas sejam 
juridicamente vinculativas e executáveis; 
solicita à Comissão que realize e publique 
uma avaliação exaustiva da coerência dos 
acordos existentes e futuros com o Acordo 
de Paris; insta a Comissão a assegurar que 
todos os acordos comerciais incluam 
cláusulas vinculativas sobre o 
cumprimento do Acordo de Paris, em 
particular disposições como a gestão e a 
preservação sustentável das florestas; insta 
a Comissão a prestar especial atenção ao 
ciclo de vida das mercadorias 
comercializadas, desde a conceção até ao 
consumo, de forma a proteger os recursos 
naturais e a ter em conta os impactos 
acumulados, incluindo do transporte;

113. Salienta a necessidade de integrar a 
ambição climática em todas as políticas da 
UE, nomeadamente na política comercial; 
exorta a Comissão a garantir que todos os 
novos acordos comerciais e de 
investimento assinados pela UE sejam 
plenamente compatíveis com o Acordo de 
Paris e com os ODS e que as disposições 
ambientais e climáticas sejam 
juridicamente vinculativas e executáveis; 
solicita à Comissão que realize e publique 
uma avaliação exaustiva da coerência dos 
acordos existentes e futuros com o Acordo 
de Paris; insta a Comissão a assegurar que 
todos os acordos comerciais incluam 
cláusulas vinculativas sobre o 
cumprimento do objetivo de 1,5 ºC do 
Acordo de Paris, em particular disposições 
como a gestão e a preservação sustentável 
das florestas; insta a Comissão a prestar 
especial atenção ao ciclo de vida das 
mercadorias comercializadas, desde a 
conceção até ao consumo, de forma a 
proteger os recursos naturais e a ter em 
conta os impactos acumulados, incluindo 
do transporte;
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Alteração 72
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, 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, GUE/NGL
sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, 
Espanha (COP 25)

Proposta de resolução
N.º 114-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 114-A. Considera que a liberalização do 
comércio mundial tem um efeito 
significativo sobre o aumento do consumo 
de energia e das emissões de gases com 
efeito de estufa; apela, por conseguinte, a 
pôr termo a novos acordos de comércio 
livre; rejeita as políticas neoliberais que 
privilegiam as grandes empresas e 
transferem o peso da crise climática para 
a população; condena as políticas e os 
programas neoliberais que dão carta 
branca para que as empresas agrícolas se 
apropriem da riqueza natural de países 
soberanos;
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