
AM\1209233PT.docx PE652.496v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Orçamentos
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2020/2058(INI)

3.7.2020

ALTERAÇÕES
1 - 572
Projeto de relatório
Siegfried Mureşan, Paul Tang
(PE650.587v01-00)

sobre o Plano de Investimento para uma Europa Sustentável – Como financiar 
o Pacto Ecológico
opções para aumentar a qualidade e a produção (2020/2058(INI))



PE652.496v02-00 2/315 AM\1209233PT.docx

PT

AM_Com_NonLegReport



AM\1209233PT.docx 3/315 PE652.496v02-00

PT

Alteração 1
Manon Aubry

Proposta de resolução
Citação 2-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Acordo de Paris,
Or. en

Alteração 2
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Proposta de resolução
Citação 8

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, 
de 18 de dezembro de 2019, sobre a 
tributação justa numa economia 
digitalizada e globalizada: BEPS 2.05-A ,

Suprimido

__________________
5-A Textos Aprovados, P9_TA(2019)0102.

Or. en

Alteração 3
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Proposta de resolução
Citação 11

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório final e 
as recomendações do Grupo de Alto Nível 
sobre os Recursos Próprios,

Suprimido
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Or. en

Alteração 4
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Regulamento 
relativo ao estabelecimento de um regime 
para a promoção do investimento 
sustentável e o Regulamento (UE) 
2019/2088,

Or. en

Alteração 5
Clotilde Armand

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Agenda 2030 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável,

Or. en

Alteração 6
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 13-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório 
especial do Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas (PIAC) 
intitulado «Aquecimento global de 
1,5 °C», o seu quinto relatório de 
avaliação (AR5) e o seu relatório de 
síntese de setembro de 2018, que apelava 
a que se limitasse o aumento da 
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temperatura a 1,5 °C acima dos níveis 
pré-industriais. De acordo com o Grupo 
de Trabalho II do PIAC, que prepara um 
contributo para sexto relatório de 
avaliação (AR6), os últimos modelos 
climáticos para o próximo relatório da 
ONU revelam um risco «incrivelmente 
alarmante» de aquecimento descontrolado 
e a necessidade de intensificar 
drasticamente as políticas climáticas1-A

,

__________________
1-A https://www.ipcc.ch/report/sixth-
assessment-report-working-group-ii/

Or. en

Alteração 7
Clotilde Armand

Proposta de resolução
Citação 13-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Comunicação 
da Comissão intitulada «Juntos para 
concretizar a União da Energia e a Ação 
Climática - Definindo os alicerces da 
transição bem sucedida para energias 
limpas»,

Or. en

Alteração 8
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 14-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta os relatórios 
especiais do Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas (PIAC) 
relativos às alterações climáticas, à 
desertificação, à degradação dos solos, à 
gestão sustentável dos solos, à segurança 
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alimentar e aos fluxos de gases com efeito 
de estufa nos ecossistemas terrestres, bem 
como o relatório sobre o Oceano e a 
Criosfera num Clima em Mudança, e 
ainda o relatório de Avaliação Mundial 
sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos da Plataforma 
Intergovernamental Científica e Política 
sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES), de maio de 2019,

Or. en

Alteração 9
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 14-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, a Carta 
Internacional dos Direitos Humanos, as 
Orientações da OCDE para as Empresas 
Multinacionais, os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos e a 
declaração da Organização Internacional 
do Trabalho relativa aos Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho, bem 
como as oito convenções fundamentais da 
OIT,

Or. en

Alteração 10
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 14-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta os Princípios para 
o Investimento Responsável, os Princípios 
para uma Banca Responsável e os 
Princípios para Seguros Sustentáveis, 
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apoiados pelas Nações Unidas,
Or. en

Alteração 11
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Citação 14-D (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório de 
2019 do FMI, que concluiu que os 
subsídios aos combustíveis fósseis a nível 
mundial constituíram 6,3 % do PIB 
mundial em 2015 e que uma formação 
eficiente dos preços dos combustíveis 
fósseis em 2015 teria permitido reduzir as 
emissões de carbono a nível mundial em 
28 % e as mortes associadas à poluição 
atmosférica causada pelos combustíveis 
fósseis em 46 %, além de aumentar as 
receitas públicas em 3,8 % do PIB1-A e 
observando que a União Europeia e onze 
Estados-Membros despenderam, pelo 
menos, 112 mil milhões de euros por ano 
em subsídios aos combustíveis fósseis 
entre 2014 e 20161-B 

,

__________________
1-A 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-46509
1-B 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies

Or. en

Alteração 12
Aurore Lalucq

Proposta de resolução
Citação 20-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a estratégia de 
biodiversidade que estabelece objetivos 
vinculativos para a União e os seus 
Estados-Membros com vista a proteger 
um mínimo de 30 % das zonas terrestres e 
marinhas da União e a recuperar, pelo 
menos, 30 % dos ecossistemas degradados 
até 2030,

Or. en

Alteração 13
Jens Geier

Proposta de resolução
Citação 20-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a resolução 70/1 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
de 25 de setembro de 2015, intitulada 
«Transformar o nosso mundo: a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável», que entrou em vigor em 1 de 
janeiro de 2016,

Or. en

Alteração 14
Alfred Sant

Proposta de resolução
Citação 20-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Declaração 
Política de Valletta sobre Energia Limpa 
para as Ilhas da UE, de 18 de maio de 
2017,

Or. en
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Alteração 15
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Proposta de resolução
Citação 20-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- tendo em conta os estatutos do 
BCE,

Or. en

Alteração 16
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Proposta de resolução
Citação 20-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório de 5 de 
junho do serviço europeu Copérnico que 
constata que maio de 2020 foi o mais 
quente desde que há registo (com 
temperaturas de 35 °C na Sibéria!),

Or. en

Alteração 17
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que as alterações 
climáticas são um desafio global que 
exige a cooperação a nível internacional, 
bem como esforços equivalentes de várias 
partes; que, para que a União possa 
desempenhar com êxito o seu papel de 
líder mundial na transição para a 
neutralidade climática, é fundamental 
adotar uma abordagem realista que 
promova efetivamente o crescimento 
sustentável e competitivo e a 
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prosperidade;

Or. en

Alteração 18
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o espírito de um 
Novo Pacto Ecológico, ou de qualquer 
utilização destes termos, é o de realizar 
uma transição ecológica ambiciosa, 
liderada pelo Estado e financiada por 
fundos públicos,

Or. en

Alteração 19
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que os 
investimentos necessários para a 
adaptação às alterações climáticas ainda 
não foram avaliados e integrados nos 
montantes relativos ao clima previstos no 
QFP;

Or. en

Alteração 20
Paul Tang, Carmen Avram, Manon Aubry, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Siegfried 
Mureşan, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que todos os setores 
da economia da UE serão afetados pela 
transição para uma economia sustentável,

Or. en

Alteração 21
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o relatório de 5 
de junho da Administração Nacional 
Oceanográfica e Atmosférica (ANOA), 
indica que a concentração de CO2 na 
atmosfera excedeu, em média, 417 ppm 
em maio de 2020 pela primeira vez em 
mais de três milhões de anos e que, apesar 
do forte abrandamento económico 
relacionado com a COVID-19, a 
concentração aumentou 2,4 ppm num 
ano, o que representa um aumento três 
vezes mais rápido do que nas décadas de 
1970 ou 1980,

Or. en

Alteração 22
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Sirpa Pietikäinen, Pedro Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o caminho para 
a neutralidade climática até 2050, com 
uma primeira meta de 50 % a 55 % de 
redução das emissões até 2030 em 
comparação com 1990, impulsionará a 
competitividade da economia da União e 
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traduzir-se-á num excedente de empregos 
sustentáveis e de elevada qualidade,

Or. en

Alteração 23
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o relatório mais 
recente do PIAC indica claramente que as 
políticas adotadas até à data são 
insuficientes para evitar que o 
aquecimento global exceda 1,5 °C e 
prevenir a perda de biodiversidade e a 
perturbação dos fluxos biogeoquímicos,

Or. en

Alteração 24
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que, devido à elisão 
fiscal e à evasão fiscal, milhares de 
milhões de receitas potenciais são 
perdidas para as finanças públicas de 
vários Estados-Membros, principalmente 
em benefício de grandes empresas e de 
grandes fortunas; considerando que 
fraude e a elisão fiscais provocam 
distorções da concorrência no mercado 
interno,

Or. en

Alteração 25
Manon Aubry
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Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o BCE procede 
atualmente a uma revisão da sua 
estratégia de política monetária;

Or. en

Alteração 26
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que a Lei Europeia 
do Clima consagrará o compromisso da 
UE a favor da neutralidade climática até 
2050, incluindo as ambiciosas medidas 
intermédias necessárias para alcançar 
este objetivo,

Or. en

Alteração 27
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que a Comissão 
estimou que as necessidades de 
investimento a nível da UE para a 
consecução dos atuais objetivos em 
matéria de clima para 2030 ascendem a 
240 mil milhões de euros/ano1-A, a que 
acrescem montantes adicionais de 130 mil 
milhões de euros/ano para os objetivos 



PE652.496v02-00 14/315 AM\1209233PT.docx

PT

ambientais, 192 mil milhões de euros/ano 
para as infraestruturas sociais e 100 mil 
milhões de euros/ano para as 
infraestruturas europeias de transportes 
em geral, e que é essencial mobilizar 
todos os fundos disponíveis para colmatar 
o défice de investimento,
__________________
1-A 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Alteração 28
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o artigo 2.º, 
n.º 1, do Acordo de Paris prevê «tornar os 
fluxos financeiros coerentes com um 
percurso conducente a um 
desenvolvimento com baixas emissões de 
gases com efeito de estufa e resiliente às 
alterações climáticas»,

Or. en

Alteração 29
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o Pacto 
Ecológico Europeu é uma estratégia de 
crescimento que deverá conduzir a um 
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crescimento económico sustentável e 
inclusivo, à criação de emprego e à 
autonomia estratégica da UE,

Or. en

Alteração 30
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que a Comissão 
estimou que as necessidades de 
investimento a nível da UE para a 
consecução dos atuais objetivos em 
matéria de clima para 2030 ascendem a 
240 mil milhões de euros/ano1-A, a que 
acrescem montantes adicionais de 130 mil 
milhões de euros/ano para os objetivos 
ambientais, 192 mil milhões de euros/ano 
para as infraestruturas sociais e 100 mil 
milhões de euros/ano para as 
infraestruturas europeias de transportes 
em geral, num total de, pelo menos, 
662 mil milhões de euros/ano em termos 
de necessidades de investimento por ano, 
considerando que estes valores se baseiam 
nos objetivos climáticos para 2030 de 
apenas -40 % de emissões de gases com 
efeito de estufa e que, por conseguinte, 
agora que o Parlamento acordou um 
objetivo mais ambicioso de -55 %, o défice 
de investimento é ainda maior; 
considerando que é essencial mobilizar 
todos os fundos disponíveis para colmatar 
o défice de investimento;
__________________
1-A 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en
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Alteração 31
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que o 
financiamento público e privado deve 
respeitar a taxonomia da UE e o princípio 
de «não prejudicar significativamente», 
de modo a que os instrumentos 
financeiros da UE, incluindo o orçamento 
da UE, os mecanismos financiados pelo 
plano Next Generation EU, o Semestre 
Europeu, o Plano de Investimento da UE, 
o BEI, o BCE e as fontes de 
financiamento da UE, como os fundos de 
coesão e os fundos estruturais e de 
investimento, não sejam consagrados a 
objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

Or. en

Alteração 32
Paul Tang, Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que a crise sanitária 
da Covid-19 veio evidenciar a importância 
dos investimentos numa economia 
sustentável do ponto de vista social e 
ambiental, nomeadamente os 
investimentos que promovem a I&D 
avançada, uma indústria competitiva, o 
aprofundamento e o reforço do mercado 
único, PME fortes, cuidados de saúde, um 
sistema de segurança social forte e o 
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bem-estar social,
Or. en

Alteração 33
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Carmen Avram, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que os fundos 
necessários para apoiar as economias 
europeias levantam a questão de saber 
como será paga a dívida contraída; que é 
importante evitar o aumento das 
desigualdades, como o que ocorreu após a 
crise anterior, quando o ónus para os 
cidadãos aumentou para salvar os bancos,

Or. en

Alteração 34
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, 
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que a criação de um 
sistema económico sustentável é 
fundamental para desenvolver a 
autonomia estratégica a longo prazo da 
União Europeia e aumentar a resiliência 
da UE,

Or. en

Alteração 35
Paul Tang, Gilles Boyer, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques
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Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que os impostos 
ambientais representaram 6 % de todas as 
receitas fiscais nos Estados-Membros da 
UE em 2018, enquanto os subsídios aos 
combustíveis fósseis a nível mundial 
constituem mais de 6 % do PIB mundial1-

A
,

__________________
1-A Receitas fiscais ambientais, última 
atualização: 24-02-2020 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-46509 

Or. en

Alteração 36
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que os benefícios 
fiscais para os setores da aviação e dos 
transportes marítimos também podem 
distorcer a concorrência entre setores 
industriais e promover modos de 
transporte ineficientes e poluentes,

Or. en

Alteração 37
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
Considerando -A-A (novo)



AM\1209233PT.docx 19/315 PE652.496v02-00

PT

Proposta de resolução Alteração

-A-A. Considerando que um Novo Pacto 
Ecológico, ou qualquer utilização destes 
termos, não pode ser concretizado se na 
sua base estiver um modelo de 
financiamento neoliberal, como o 
proposto no Plano de Investimento para 
Uma Europa Sustentável, que assenta na 
viabilização do investimento privado, no 
financiamento para capital de arranque e 
nos impostos baseados no consumo 
enquanto recursos próprios,

Or. en

Alteração 38
Manon Aubry

Proposta de resolução
Considerando -A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A-A. Considerando que a cláusula de 
derrogação de âmbito geral do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento foi ativada;

Or. en

Alteração 39
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Proposta de resolução
Considerando -A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A-A. Considerando que os estatutos do 
BCE preveem no seu artigo 2.º que, se o 
objetivo da estabilidade dos preços for 
alcançado e não for posto em causa, a 
política monetária do BCE será conduzida 
tendo em vista favorecer a realização dos 
objetivos da UE, tal como enunciados no 
artigo 3.º do Tratado UE, que menciona 
explicitamente como objetivo da União o 
«melhoramento da qualidade do 
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ambiente», e que, por conseguinte, a 
intenção declarada do BCE de contribuir 
ativamente para o êxito do Pacto 
Ecológico não é de modo algum contrária 
aos Tratados,

Or. en

Alteração 40
Manon Aubry

Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A-B. Considerando que o nível da 
dívida pública aumentou durante a crise 
da COVID-19, que estas dívidas não 
poderão ser reembolsadas e que o BCE 
detém uma parte da dívida dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 41
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico, impulsionando a 
competitividade a longo prazo da UE e a 
transição para uma economia mais justa, 
sustentável e resiliente; sublinha que o 
plano deve ter em conta as experiências 
de programas anteriores (o «Plano 
Juncker») e colocar uma ênfase especial 
nos investimentos adicionais com um 
verdadeiro valor acrescentado europeu; 
solicita a adoção de medidas coordenadas 
para combater o défice de investimento 
em toda a UE; entende que a criação de 
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um efeito líquido no emprego com novos 
postos de trabalho de elevada qualidade, a 
redução das desigualdades e o contributo 
para os objetivos do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais devem ser objetivos gerais 
da transição climática e do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável;

Or. en

Alteração 42
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente, sublinhando que todo o 
financiamento público e privado deve 
respeitar a taxonomia da UE e o princípio 
de «não prejudicar significativamente»; 
considera que o financiamento através do 
orçamento da UE, o Semestre Europeu, 
os instrumentos financeiros da UE como 
o Next Generation EU, o Plano de 
Investimento da UE, os fundos de coesão 
e os fundos estruturais e de investimento, 
assim como as operações do BEI e do 
BCE, não devem destinar-se a projetos e 
atividades que prejudiquem 
significativamente os objetivos sociais ou 
ambientais;

Or. en

Alteração 43
Marek Belka, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente; sublinha que o Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável deve andar a par com outros 
grandes objetivos e prioridades 
socioeconómicos a longo prazo da UE; 
salienta que o Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável deve basear-se 
nos ensinamentos retirados da crise 
socioeconómica decorrente da crise da 
COVID-19, a fim de facilitar o 
desenvolvimento de uma economia mais 
inclusiva e forte nos anos vindouros;

Or. en

Alteração 44
Dragoș Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente; insta a Comissão a adotar uma 
abordagem neutra em termos tecnológicos 
que crie condições de concorrência 
equitativas para todas as tecnologias e 
todos os setores e a inscrever os princípios 
da neutralidade tecnológica e da análise 
do ciclo de vida (ACV) no cerne do Plano 
de Investimento para uma Europa 
Sustentável;

Or. en
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Alteração 45
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente, em consonância com o 
princípio da coesão territorial; é de 
opinião que o financiamento 
disponibilizado no âmbito do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável deve compensar os esforços 
económicos e sociais desenvolvidos no 
quadro da transição ecológica e criar 
novas oportunidades para os 
trabalhadores e as empresas;

Or. en

Alteração 46
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia altamente eficiente em 
matéria de recursos e energia, totalmente 
baseada em energias renováveis, com 
emissões líquidas nulas de gases com 
efeito de estufa e livre de substâncias 
tóxicas até 2040;

Or. en
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Alteração 47
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Destaca o papel do Pacto 
Ecológico Europeu enquanto nova 
estratégia da UE que define as questões 
ecológicas e o bem-estar dos cidadãos 
como a essência das missões da União; 
Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

Or. en

Alteração 48
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente; considera que o investimento 
previsto no Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável dará à economia 
o impulso necessário, reforçará a 
resiliência face a choques futuros e criará 
postos de trabalho;

Or. en

Alteração 49
Herve Juvin, Hélène Laporte
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente; recorda que este deve estar 
associado a uma revisão das regras do 
comércio internacional e da mobilidade 
dos capitais para alcançar esse êxito;

Or. fr

Alteração 50
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente; salienta que o plano deve estar 
no cerne de uma resposta coordenada e 
inclusiva da União para construir uma 
economia e uma sociedade mais 
resilientes após a crise da COVID-19;

Or. en

Alteração 51
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente, ao mesmo tempo que promove a 
coesão territorial, social e económica e 
assegura que nenhum cidadão e nenhuma 
região fique para trás;

Or. en

Alteração 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição 
para uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Rejeita o Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável por constituir 
o braço financeiro do logro que é o do 
Pacto Ecológico Europeu, criado para 
permitir um planeamento centralizado das 
economias dos Estados-Membros e para 
canalizar o dinheiro dos contribuintes e 
do crédito artificialmente barato para 
setores e empresas politicamente 
desejáveis;

Or. en

Alteração 53
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
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êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

êxito do Pacto Ecológico, a execução dos 
compromissos da União em matéria de 
clima e a transição para uma economia 
mais sustentável e resiliente;

Or. en

Alteração 54
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável, resiliente 
e competitiva;

Or. en

Alteração 55
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Recorda que o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
poderia ser o primeiro passo para garantir 
a transição gradual para uma economia 
mais sustentável e resiliente;

Or. en

Alteração 56
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia mais sustentável e 
resiliente;

1. Congratula-se com o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
por constituir um elemento central para o 
êxito do Pacto Ecológico e a transição para 
uma economia sustentável e resiliente;

Or. en

Alteração 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Defende que, como condição 
obrigatória para receber qualquer 
financiamento público, as empresas 
devem apresentar planos de transição 
obrigatórios baseados em metas de 
sustentabilidade cientificamente 
fundamentadas e calendarizadas; 
considera que estes planos de transição 
devem ser sujeitos a controlo e auditoria 
pelas autoridades, e que um 
incumprimento grave dos mesmos deve 
dar lugar à recuperação das dotações 
pagas;

Or. en

Alteração 58
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Insta todos os Estados-Membros a 
assumirem o compromisso de alcançar o 
objetivo da UE de neutralidade climática 
até 2050 o mais rapidamente possível; 
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entende que só os Estados-Membros que 
tenham assumido o compromisso de 
alcançar o objetivo da UE de neutralidade 
climática até 2050 podem beneficiar do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável;

Or. en

Alteração 59
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Salienta a importância de garantir 
uma transição economicamente viável, em 
particular para as PME e as 
microempresas em termos de tempo e de 
instrumentos de conversão;

Or. en

Alteração 60
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Entende que o orçamento da UE 
deve ser protegido contra deficiências no 
que respeita ao Estado de direito, da 
forma descrita na posição do PE sobre o 
regulamento relativo à proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, adotado em 2019 por 
uma maioria esmagadora; entende que só 
os Estados-Membros que respeitam os 
valores fundamentais da UE, como o 
princípio do Estado de direito, podem 
beneficiar do Plano de Investimento para 
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uma Europa Sustentável e de outros 
financiamentos da UE;

Or. en

Alteração 61
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Recorda que é necessário um 
sistema de proteção social no caso de as 
empresas que realizam a transição 
climática terem um excedente de pessoal, 
trabalhadores que não podem ser 
recolocados ou em caso de deslocalização 
das empresas;

Or. en

Alteração 62
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-C. Salienta que uma transição 
equitativa para uma economia sustentável 
e resiliente não pode ser dissociada de um 
plano de digitalização eficaz. Como os 
factos o demonstraram durante a 
pandemia de coronavírus, a digitalização 
permite realizar muitas atividades à 
distância, como trabalhar, acompanhar as 
aulas da escola ou da universidade, ter 
uma consulta médica; entende, 
consequentemente, que seria possível 
reduzir consideravelmente a poluição 
devida à grande mobilidade atual, o que 
permitiria repovoar muitas zonas 
atualmente despovoadas; salienta, 
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portanto, que o repovoamento de zonas 
antes habitadas seria benéfico para o 
ambiente em termos de manutenção 
ordinária do território, evitando o risco 
hidrogeológico a que algumas zonas estão 
agora mais expostas;

Or. en

Alteração 63
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050; considera que a 
realização de uma transição justa para a 
neutralidade climática é uma importante 
responsabilidade para a UE; solicita que 
sejam aplicadas medidas e políticas 
adequadas, com a participação dos setores 
público e privado, das regiões e dos 
Estados-Membros, para que esta 
transformação seja um êxito; insta a 
Comissão a fazer uma avaliação anual da 
dívida ecológica, do orçamento de 
carbono e das emissões importadas da 
União;

Or. en

Alteração 64
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
princípio de «não prejudicar» , mas 
lamenta que o plano de recuperação não 
preveja verdadeiras condicionalidades 
relacionadas com os objetivos ambientais 
da União, na medida em que os critérios 
de financiamento dos investimentos e das 
reformas não estão claramente definidos, 
podendo permitir a aprovação de planos 
de recuperação em que a sustentabilidade 
não seja uma condição necessária a 
cumprir; salienta que os planos nacionais 
de recuperação e resiliência devem colocar 
a União na via para uma redução de 65 % 
das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050, em conformidade com 
os compromissos assumidos pela UE no 
âmbito do Acordo de Paris e da Lei do 
Clima;

Or. en

Alteração 65
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
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compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que este compromisso se aplica 
simultaneamente aos objetivos sociais e 
ambientais; salienta que os planos 
nacionais de recuperação e resiliência 
devem colocar a UE na via para uma 
redução de entre 50 % a 55 % das emissões 
de gases com efeito de estufa até 2030, em 
comparação com os níveis de 1990, bem 
como para a neutralidade climática até 
2050, proporcionando ao mesmo tempo 
garantias suficientes para assegurar a 
equidade social na transição sustentável;

Or. en

Alteração 66
Herve Juvin, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050; entende que esta 
trajetória deve ser objeto de um balanço 
anual em comparação com a evolução dos 
outros grandes emissores de gases com 
efeito de estufa;

Or. fr

Alteração 67
Manon Aubry
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via do 
cumprimento das obrigações que lhe 
incumbem por força do Acordo de Paris, 
nomeadamente a de contribuir de forma 
equitativa para o objetivo de limitar o 
aquecimento global a 1,5 °C, reduzindo as 
emissões da União em 65 % até 2030, em 
comparação com os níveis de 1990, bem 
como para alcançar a neutralidade 
climática até 2040;

Or. en

Alteração 68
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; 
sublinha que a recuperação deve 
basear-se nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e apoiar a 
dupla transição, ecológica e digital; 
salienta que os planos nacionais de 
recuperação e resiliência devem colocar a 
UE na via para uma redução de entre 50 % 
a 55 % das emissões de gases com efeito 
de estufa até 2030, em comparação com os 
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níveis de 1990, bem como para a 
neutralidade climática até 2050;

Or. en

Alteração 69
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via 
para uma redução de entre 50 % a 55 % 
das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Rejeita o plano de recuperação para 
a Europa da Comissão, que se centra no 
Pacto Ecológico Europeu; toma nota do 
pressuposto subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar», tendo 
em conta que são o resultado de um 
planeamento central por funcionários 
governamentais eleitos e, na maioria, não 
eleitos, que redistribuem o dinheiro dos 
contribuintes e que podem causar mais 
danos a uma economia sustentável do que 
as decisões de investimento informadas 
tomadas por empresários que gerem o seu 
próprio capital ou o capital que lhes é 
voluntariamente confiado por investidores 
do mercado;

Or. en

Alteração 70
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, 
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
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que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050, assegurando assim a 
transição dos Estados-Membros para uma 
economia circular e com impacto neutro 
no clima;

Or. en

Alteração 71
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar, sem 
prejudicar qualquer outro objetivo 
ambiental estabelecido na taxonomia da 
UE;

Or. en

Alteração 72
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE e os 
Estados-Membros na via para a meta de 
redução de 2030 estabelecida na Lei 
Europeia do Clima, bem como para a 
neutralidade climática até 2050;

Or. en

Alteração 73
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
princípio de «não prejudicar»; salienta que 
os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de, pelo menos,  55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

Or. en

Alteração 74
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de, pelo menos,  55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

Or. en

Alteração 75
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico 
Europeu; subscreve o princípio 
subjacente de que os investimentos 
públicos devem respeitar o compromisso 
de «não prejudicar»; salienta que os 
planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via 
para uma redução de entre 50 % a 55 % 
das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
apela a que seja dada prioridade aos 
investimentos numa transição sustentável, 
à agenda digital e à consecução da 
soberania europeia em setores 
estratégicos com uma estratégia industrial 
coerente; espera, por conseguinte, que o 
plano de recuperação para a Europa 
contribua para o objetivo da neutralidade 
climática a nível da UE até 2050;

Or. en

Alteração 76
Jens Geier
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de, pelo menos,  55% das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

Or. en

Alteração 77
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via 
para uma redução de entre 50 % a 55 % 
das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem basear-se nos objetivos 
de uma redução de 55 % das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2030, em 
comparação com os níveis de 1990, bem 
como para a neutralidade climática até 
2050;

Or. en

Alteração 78
Mick Wallace, Clare Daly
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de 70 % das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2030, em 
comparação com os níveis de 1990, bem 
como para a consecução de emissões 
realmente nulas de GEE até 2040;

Or. en

Alteração 79
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de 65 % das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2030, em 
comparação com os níveis de 1990, bem 
como para a neutralidade climática até 
2050;

Or. en

Alteração 80
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de entre 50 % a 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, em comparação com os níveis de 
1990, bem como para a neutralidade 
climática até 2050;

2. Congratula-se com o plano de 
recuperação para a Europa da Comissão, 
que se centra no Pacto Ecológico Europeu; 
subscreve o princípio subjacente de que os 
investimentos públicos devem respeitar o 
compromisso de «não prejudicar»; salienta 
que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem colocar a UE na via para 
uma redução de 65 % das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2030, em 
comparação com os níveis de 1990, bem 
como para a neutralidade climática até 
2040;

Or. en

Alteração 81
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento; recorda que, de acordo 
com as últimas estimativas da Comissão 
Europeia, o total dos investimentos 
adicionais necessários para alcançar os 
atuais objetivos da política climática e 
ambiental da UE para 2030 é de cerca de 
470 mil milhões de euros por ano; recorda 
que estes investimentos incluem um 
montante anual de 240 mil milhões de 
euros para cumprir os atuais objetivos 
climáticos e energéticos para 2030, 
100 mil milhões de euros por ano para a 
realização das infraestruturas europeias 
de transportes no seu conjunto e 130 mil 
milhões de euros adicionais por ano para 
alcançar outros objetivos ambientais; 
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destaca, além disso, que a Comissão 
refere tratar-se de estimativas prudentes, 
atendendo à falta de dados para avaliar 
com precisão as necessidades de 
investimento relacionadas com a 
adaptação às alterações climáticas e à 
recuperação/preservação dos ecossistemas 
e da biodiversidade;

Or. en

Alteração 82
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento; apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para se certificarem de 
que o Plano de Investimento do Pacto 
Ecológico, o orçamento consagrado ao 
clima e o Banco para o Clima disponham 
de fundos suficientemente vastos para que 
futuros programas como a iniciativa Vaga 
de Renovação tenham um verdadeiro 
impacto em todos os edifícios da Europa e 
se tornem aceitáveis e bem-vindos para 
todos os cidadãos europeus, pois só um 
financiamento suficiente permitirá aos 
nossos cidadãos aceitar as 
regulamentações necessárias que 
obrigarão a que, até 2030, um número 
suficiente de casas sejam renovadas, um 
número suficiente de agricultores tenham 
efetuado a transição e um número 
suficiente de comunidades tenham 
mudado os seus sistemas de energia e de 
transporte;

Or. en

Alteração 83
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática até 2050 o mais tardar, assim 
como a economia circular, depende da 
adequação do financiamento e da 
coerência na integração da 
sustentabilidade nas finanças públicas e 
privadas; solicita que os objetivos políticos 
sejam acompanhados de metas 
cientificamente fundamentadas e 
calendarizadas, através de uma 
abordagem retrospetiva, de modo a 
garantir que esses objetivos estão numa 
via de transição credível; congratula-se 
com o compromisso assumido pela 
Comissão Europeia de introduzir um 
sistema de aferição e acompanhamento da 
sustentabilidade em todas as políticas 
públicas;

Or. en

Alteração 84
Marek Belka

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento; sublinha que o 
financiamento ao abrigo do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável não será suficiente para 
alcançar os objetivos acima referidos 
relacionados com o Pacto Ecológico, 
especialmente nos países mais 
dependentes dos combustíveis fósseis; 
convida, por conseguinte, a Comissão e os 
Estados-Membros a apresentarem 
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propostas com vista a encontrar recursos 
adicionais e a não comprometerem as 
atuais soluções e propostas já em vigor e 
em preparação;

Or. en

Alteração 85
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento; sublinha que a transição 
ecológica deve ser inclusiva e respeitar os 
princípios da sustentabilidade económica, 
social e ambiental; recorda que a 
poupança e a criação de postos de 
trabalho, assim como a formação 
adicional e a requalificação profissional, 
se revestem da maior importância no 
processo de transição energética;

Or. en

Alteração 86
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar as suas metas 
de curto e longo prazo em matéria de 
clima, energia e ambiente e, em 
particular, o objetivo de neutralidade 
climática até 2050 depende da adequação 
do financiamento verde; salienta que são 
necessários montantes substanciais de 
investimentos sustentáveis públicos e 
privados para colocar a União e os 
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Estados-Membros firmemente na via da 
neutralidade climática e garantir uma 
recuperação justa e resiliente da 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Alteração 87
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento e do respeito do princípio 
de «não prejudicar», de forma a pôr 
termo ao financiamento dos setores 
poluentes e cumprir a obrigação legal da 
UE por força do Acordo de Paris de 
alinhar os fluxos financeiros com os seus 
objetivos e eliminar progressivamente as 
subvenções aos combustíveis fósseis;

Or. en

Alteração 88
Jessica Stegrud

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de reduzir 
substancialmente as emissões de dióxido 
de carbono só pode ser alcançado 
eficazmente se a Comissão se abstiver de 
subsidiar, de forma parcial e imperfeita, 
determinadas tecnologias; está convicto 
de que uma abordagem neutra do ponto 
de vista tecnológico permitirá criar uma 
inovação e um desenvolvimento 
sustentáveis fundamentais e, ao mesmo 
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tempo, fomentar o crescimento e a 
segurança energética a longo prazo;

Or. en

Alteração 89
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento; considera que a 
transformação digital, a inovação 
tecnológica, a investigação e o 
desenvolvimento são os principais 
impulsionadores para alcançar o objetivo 
da neutralidade climática; sublinha que 
continua a ser fundamental não excluir, a 
priori, determinadas tecnologias;

Or. en

Alteração 90
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento; salienta que uma parte 
substancial dos investimentos, necessários 
para cumprir os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, terá de provir dos 
orçamentos públicos nacionais e 
infranacionais;

Or. en
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Alteração 91
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento e insiste em que a ligação 
entre as despesas e as receitas, 
nomeadamente através da criação de 
novos recursos próprios, será 
fundamental para a aplicação do Pacto 
Ecológico;

Or. en

Alteração 92
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de reduzir as 
externalidades negativas prejudiciais ao 
ambiente depende da adequação do 
financiamento, que se tornou cada vez 
mais difícil no âmbito das políticas 
monetárias ultra-acomodatícias do Banco 
Central Europeu;

Or. en

Alteração 93
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 3. Salienta que a consecução do 
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objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento, tanto público como 
privado; considera que a mobilização do 
financiamento privado constitui um 
elemento importante na via da 
neutralidade climática;

Or. en

Alteração 94
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento e da facilidade com que 
este poderá ser absorvido nas diferentes 
regiões da UE;

Or. en

Alteração 95
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar, depende 
da adequação do financiamento público e 
privado e da coerência da legislação e das 
ações políticas;

Or. en

Alteração 96
Manon Aubry



AM\1209233PT.docx 49/315 PE652.496v02-00

PT

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática e de cumprir as obrigações que 
lhe incumbem por força do Acordo de 
Paris depende da adequação do 
financiamento;

Or. en

Alteração 97
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar emissões 
realmente nulas de gases com efeito de 
estufa até 2040 depende da adequação do 
financiamento e do investimento público 
inicial;

Or. en

Alteração 98
Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento proveniente tanto de fontes 
públicas como privadas;

Or. en
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Alteração 99
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Othmar Karas, 
Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, 
Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende, entre outros fatores, da 
adequação do financiamento;

Or. en

Alteração 100
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a consecução do 
objetivo da UE de alcançar a neutralidade 
climática depende da adequação do 
financiamento;

3. Salienta que o objetivo da UE de 
alcançar a neutralidade deve ser alcançado 
com o menor impacto social e económico;

Or. en

Alteração 101
Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Observa que todos os setores da 
economia da UE serão afetados pela 
transição para uma economia verde e 
reitera que a via para a neutralidade 
climática deverá impulsionar a 
competitividade da economia europeia e 
traduzir-se num excedente líquido de 
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empregos sustentáveis e de elevada 
qualidade na União; considera que o 
Pacto Ecológico, se adequadamente 
aplicado, representa uma oportunidade 
tanto para a nossa economia como para 
os nossos cidadãos;

Or. en

Alteração 102
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Considera que a transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima constitui uma oportunidade para 
reforçar a competitividade da UE no 
mundo; reconhece que a transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima pode exigir uma revisão das regras 
europeias em matéria de auxílios estatais, 
fusões, e aquisições; sublinha, por 
conseguinte, a importância de 
salvaguardar, em todas as circunstâncias, 
a igualdade de condições de concorrência 
na UE;

Or. en

Alteração 103
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Acolhe favoravelmente a proposta 
de QFP alterada da Comissão, de 27 e 28 
de maio, incluindo a comunicação 
intitulada «A Hora da Europa: Reparar 
os Danos e Preparar o Futuro para a 
Próxima Geração», que prevê um reforço 
do financiamento destinado à política 
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agrícola comum em comparação com a 
proposta de QFP anterior;

Or. en

Alteração 104
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Considera essencial que o Plano 
de Investimento para uma Europa 
Sustentável preveja e facilite 
investimentos adicionais com real valor 
acrescentado e não exclua o 
financiamento com base no mercado;

Or. en

Alteração 105
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recorda que o artigo 311.º do 
TFUE proíbe a UE de contrair dívida; 
sublinha que a emissão de dívida é uma 
característica que define os Estados 
soberanos;

Or. en

Alteração 106
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3 -B. Realça que esse financiamento 
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reforçado é essencial para realizar os 
objetivos e a ambição propostos no 
quadro da futura PAC e atingir os 
objetivos do Pacto Ecológico na 
agricultura, no sentido de fortalecer a 
resiliência dos setores agroalimentares e 
assegurar a produção alimentar 
sustentável, que depende não apenas de 
uma PAC devidamente financiada, mas 
também de outros instrumentos do QFP, 
tais como a investigação, o investimento 
na inovação ou nas tecnologias digitais e 
a facilitação do acesso a estes 
instrumentos por parte dos agricultores e 
dos setores agroalimentares;

Or. en

Alteração 107
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3 -B. Observa que, na via para a 
consecução da neutralidade climática, os 
pontos de partida dos Estados-Membros 
diferem; considera, a este respeito, que o 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável não deve deixar ninguém 
para trás e deve centrar-se, sempre que 
necessário, na redução das disparidades 
entre os Estados-Membros e as regiões no 
que respeita à realização dos objetivos de 
neutralidade climática;

Or. en

Alteração 108
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

3 -B. Sublinha que o Pacto Ecológico 
Europeu só poderá ter êxito se os 
produtores europeus de produtos e 
serviços sustentáveis compreenderem as 
suas vantagens e não enfrentarem 
concorrência desleal de empresas de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 109
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3 -B. Salienta que a transição não pode 
ser realizada apenas com fundos públicos; 
insta a Comissão a desenvolver o Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável de forma a incentivar e 
facilitar os investimentos privados;

Or. en

Alteração 110
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Proposta de resolução
N.º 3-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-C. Sublinha que, mesmo com um 
financiamento ambicioso, os fundos 
disponíveis não serão ilimitados; insta a 
Comissão a estabelecer um quadro 
robusto para apresentação de relatórios e 
acompanhamento, a fim de garantir que 
as despesas tenham um impacto real;

Or. en
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Alteração 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização do montante 
surpreendentemente redondo de um bilião 
de euros até 2030, tendo em conta as 
perspetivas económicas negativas 
decorrentes da crise da COVID-19 e aquilo 
que parece ser o caráter totalmente 
arbitrário desse número; insta a Comissão 
a garantir a plena transparência das 
questões de financiamento por capitais 
próprios e por empréstimos, como a 
perspetiva otimista do efeito de alavanca 
ou a falta de clareza em relação a 
extrapolações de determinados montantes e 
a cláusula de não endividamento inscrita 
no artigo 311.º do TFUE; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 112
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
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mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável; lamenta que o 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável, por si só, não seja suficiente 
para financiar os objetivos do Pacto 
Ecológico e que os investimentos 
adicionais tenham um papel determinante 
no êxito deste último; insta a Comissão e 
os Estados-Membros da UE a 
apresentarem planos que expliquem como 
tencionam colmatar o considerável défice 
de investimento mediante investimentos 
tanto privados como públicos;

Or. en

Alteração 113
Herve Juvin, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
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ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável; entende que este 
financiamento deve incentivar os 
intervenientes locais, as PME, os 
artesãos, os comerciantes e os 
consumidores a mudarem os seus 
comportamentos, beneficiando-os 
diretamente;

Or. fr

Alteração 114
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável; convida a 
Comissão a rever a arquitetura e os 
números do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável, de modo a 
integrar os aumentos previstos na 
ambição das metas em matéria de clima, 
energia e ambiente para 2030;

Or. en



PE652.496v02-00 58/315 AM\1209233PT.docx

PT

Alteração 115
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável; sublinha que o 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável é um objetivo a longo prazo 
da UE e não pode ser comprometido por 
uma redução dos QFP no futuro que 
possa afetar uma grande parte dos fundos 
ao reembolso dos empréstimos contraídos;

Or. en

Alteração 116
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
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mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19 e salienta os problemas 
inerentes à dependência da mobilização 
de financiamento privado para as crises 
existenciais; insta a Comissão a garantir a 
plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 117
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a avaliar 
a necessidade de introduzir mudanças no 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável em consequência destas novas 
perspetivas; insta a Comissão a garantir a 
plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 



PE652.496v02-00 60/315 AM\1209233PT.docx

PT

objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 118
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, tal como proposto atualmente, 
permitir a mobilização de um bilião de 
euros até 2030, tendo em conta as 
perspetivas económicas negativas 
decorrentes da crise da COVID-19 e a 
incompatibilidade técnica com os sete 
anos de duração do próximo QFP; insta a 
Comissão a garantir a plena transparência 
das questões de financiamento, como a 
perspetiva otimista do efeito de alavanca 
ou a falta de clareza em relação a 
extrapolações de determinados montantes; 
questiona, ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 119
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
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2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca, a eventual dupla 
contabilização de determinados 
investimentos ou a falta de clareza em 
relação a extrapolações de determinados 
montantes; questiona, ademais, como irá o 
novo QFP, apresentado pela Comissão nas 
suas propostas revistas de 27 e 28 de maio 
de 2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 120
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 2030 
através do orçamento da UE, tendo em 
conta as perspetivas económicas negativas 
decorrentes da crise da COVID-19; insta a 
Comissão a garantir a plena transparência 
das questões de financiamento, como a 
perspetiva otimista do efeito de alavanca 
ou a falta de clareza em relação a 
extrapolações de determinados montantes; 
questiona, ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en
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Alteração 121
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Questiona se o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

4. Questiona de que modo o Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
pode, na sua forma atual, permitir a 
mobilização de um bilião de euros até 
2030, tendo em conta as perspetivas 
económicas negativas decorrentes da crise 
da COVID-19; insta a Comissão a garantir 
a plena transparência das questões de 
financiamento, como a perspetiva otimista 
do efeito de alavanca ou a falta de clareza 
em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, 
ademais, como irá o novo QFP, 
apresentado pela Comissão nas suas 
propostas revistas de 27 e 28 de maio de 
2020, possibilitar a consecução dos 
objetivos do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 122
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Observa que a Comissão, na sua 
comunicação de 14 de janeiro sobre o 
Plano de Investimento para Uma Europa 
Sustentável, estimou que as necessidades 
de investimento a nível da UE para a 
consecução dos atuais objetivos em 
matéria de clima para 2030 ascendem a 
260 mil milhões de euros/ano, a que 
acrescem montantes adicionais que 
variam entre 100 e 150 mil milhões de 
euros/ano para a proteção do ambiente e 
a gestão dos recursos e 142 mil milhões de 



AM\1209233PT.docx 63/315 PE652.496v02-00

PT

euros/ano para os investimentos no 
domínio social; considera que a UE e os 
Estados-Membros deverão desenvolver 
esforços adicionais, em consonância com 
a sua atual ambição no que respeita à luta 
contra as alterações climáticas; solicita à 
Comissão que adote todas as medidas 
necessárias para assegurar a mobilização 
efetiva dos recursos financeiros 
necessários para garantir a aplicação 
eficaz do Plano de Investimento para 
Uma Europa Sustentável, em 
consonância com os objetivos em matéria 
de alterações climáticas declarados a nível 
da UE; sublinha que a Comissão já tinha 
estimado que o défice de investimento 
(público e privado) ascenderia a 529 mil 
milhões de euros por ano a partir de 2021, 
com base num cenário com -47 % de 
gases com efeito de estufa em 20302-A; 
sublinha que, agora que o Parlamento 
acordou um objetivo mais ambicioso de -
55 %, o défice de investimento é ainda 
maior; salienta que, em 10 de junho de 
2020, o Comité Económico e Social 
Europeu exortou as instituições da UE a 
aumentarem rapidamente o seu 
orçamento para o combate às alterações 
climáticas em 300 mil milhões de 
euros/ano10-A;
__________________
2-A 2016, Documento de trabalho da 
Comissão, Avaliação de Impacto que 
acompanha o documento «Proposta de 
Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Diretiva 
2012/27/UE relativa à eficiência 
energética».
10-A https://www.eesc.europa.eu/en/news-
media/news/investment-plan-must-live-
green-deals-ambitions#related-content

Or. en

Alteração 123
Paul Tang, Gilles Boyer, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen 
Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques
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Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Solicita a emissão de obrigações 
comuns de longo prazo destinadas a 
contribuir para o financiamento da 
recuperação e da transição justa e 
sustentável;

Or. en

Alteração 124
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Solicita a emissão de obrigações 
comuns de longo prazo no âmbito do 
Pacto Ecológico da UE;

Or. en

Alteração 125
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4 -B. Salienta que, segundo o projeto 
PESETA II do Centro Comum de 
Investigação de 2014, sem uma adaptação 
pública, se o clima previsto para a década 
de 2080 ocorresse hoje, as perdas de 
bem-estar dos agregados familiares da UE 
ascenderiam a 190 mil milhões de euros, 
o que equivale a cerca de 2 % do PIB da 
UE11-A; sublinha, por conseguinte, que o 
custo da adaptação é muito inferior ao 
custo da não adaptação no longo prazo; 
salienta que a União Europeia registou 
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um importante défice comercial em 
matéria de energia de cerca de 250 mil 
milhões de euros em 201912-A; e que uma 
forte diminuição do nosso consumo 
energético e o desenvolvimento de uma 
energia totalmente renovável produzida 
na União Europeia permitiriam reduzir 
este défice;
__________________
11-A 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur
-scientific-and-technical-research-
reports/climate-impacts-europe-jrc-
peseta-ii-project
12-A 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/10159364/6-15012020-AP-
FR.pdf/e2e77fb3-0bdd-6895-9982-
b7cbb73f4aeb

Or. en

Alteração 126
Caroline Nagtegaal

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas (nomeadamente, 
mas não exclusivamente, o aumento da 
procura e da oferta de combustíveis 
alternativos no transporte por vias 
navegáveis e na aviação, bem como o 
investimento em infraestruturas 
multimodais modernas, incluindo a rede 
transeuropeia de transportes, a inovação 
no domínio dos caminhos de ferro de alta 
velocidade e um sistema de incentivos 
ecológicos para os operadores de 
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aeronaves), e aguarda com expetativa que 
a futura metodologia de acompanhamento 
das ações em matéria de clima, que será 
elaborada pela Comissão, utilize 
adequadamente os critérios estabelecidos 
pela taxonomia da UE; reconhece, no 
entanto, que os investimentos em formas 
transitórias de combustíveis que não 
afetam significativamente o ambiente e 
permitem reduções substanciais das 
emissões de gases com efeito de estufa 
(como o (bio)gás natural liquefeito) 
contribuem para o objetivo da mobilidade 
com impacto neutro no clima, desde que 
estejam alinhados com os critérios 
estabelecidos no Regulamento Taxonomia 
da UE, a menos que o Estado-Membro 
justifique devidamente no plano territorial 
de transição justa a necessidade de apoiar 
uma operação não alinhada e demonstre 
a compatibilidade desse investimento com 
a neutralidade climática em 2050;

Or. en

Alteração 127
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, assente em provas 
científicas e seja orientado para as políticas 
e os programas com maior potencial para 
contribuir para a luta contra as alterações 
climáticas, e aguarda com expetativa que a 
futura metodologia de acompanhamento 
das ações em matéria de clima, que será 
elaborada pela Comissão, utilize 
adequadamente os resultados das 
avaliações de impacto em cada país; 
insiste em que, à luz da introdução do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável, devem ser realizadas 
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avaliações de impacto em relação a outros 
textos legislativos, estejam eles em vigor 
ou em processo de adoção, 
nomeadamente o Pacote Mobilidade I, a 
fim de avaliar a compatibilidade da 
legislação da UE em vigor com os 
objetivos de neutralidade climática da UE;

Or. en

Alteração 128
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e insta a 
Comissão a propor um 
regulamento-quadro que estabeleça uma 
nova metodologia rigorosa e global de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima e biodiversidade que utilize 
adequadamente os critérios estabelecidos 
pela taxonomia da UE e defina e 
acompanhe as despesas pertinentes, bem 
como um mecanismo de verificação 
abrangente que permita determinar os 
potenciais efeitos adversos das ações da 
UE para a biodiversidade e o clima, em 
conformidade com os compromissos 
assumidos pela UE no âmbito do Acordo 
de Paris, e um roteiro para a rápida 
eliminação progressiva dos subsídios 
diretos e indiretos aos combustíveis fósseis 
e de todos os outros subsídios prejudiciais 
a título do orçamento da UE; recorda, 
neste contexto, que onze países e a União 
Europeia despenderam 112 mil milhões 
de euros/ano em subsídios aos 
combustíveis fósseis entre 2014 e 201613-A;
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__________________
13-A 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies

Or. en

Alteração 129
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas; insta a Comissão 
a apresentar, tal como se comprometeu, 
antes do início do próximo QFP, um 
regulamento-quadro que preveja o 
acompanhamento das despesas pertinentes 
relacionadas com atividades económicas 
sustentáveis do ponto de vista ambiental, 
com base na taxonomia da UE; solicita 
que este regulamento-quadro inclua, 
entre outros, uma metodologia de 
monitorização, acompanhada das 
correspondentes medidas corretivas, 
incluindo a eliminação progressiva dos 
subsídios diretos e indiretos aos 
combustíveis fósseis, quando pertinente, e 
um mecanismo de verificação para 
determinar os potenciais efeitos adversos 
das ações da UE;

Or. en

Alteração 130
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Margarida Marques
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Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE; insta 
a Comissão a propor, após consulta do 
Parlamento, e utilizando critérios 
semelhantes, um quadro que estabeleça 
uma metodologia para determinar os 
critérios de elegibilidade para as despesas 
relacionadas com o clima, definir e 
acompanhar as despesas no domínio 
climático, bem como um mecanismo de 
verificação que permita determinar os 
efeitos adversos em conformidade com o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» e os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 131
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
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acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE; 
salienta que os investimentos em 
combustíveis fósseis, incluindo o gás, e os 
investimentos na indústria nuclear não 
devem ser considerados sustentáveis nem 
compatíveis com os critérios estabelecidos 
pela taxonomia da UE, pois produzem 
efeitos de dependência adversos e 
prejudicam os outros objetivos ambientais 
da taxonomia;

Or. en

Alteração 132
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas ou para outros 
objetivos ambientais, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, a 
metodologia baseada na análise do ciclo 
de vida e na contabilidade do capital 
natural, utilize adequadamente os 
indicadores de sustentabilidade 
harmonizados e os critérios estabelecidos 
pela taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 133
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas a fim de inverter a 
perda de biodiversidade e acelerar a 
transição para um sistema alimentar 
sustentável, em consonância com a 
estratégia «do prado ao prato», e aguarda 
com expetativa que a futura metodologia 
de acompanhamento das ações em matéria 
de clima, que será elaborada pela 
Comissão, utilize adequadamente os 
critérios estabelecidos pela taxonomia da 
UE;

Or. en

Alteração 134
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria 
de clima, que será elaborada pela 
Comissão, utilize adequadamente os 
critérios estabelecidos pela taxonomia da 
UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas;

Or. en



PE652.496v02-00 72/315 AM\1209233PT.docx

PT

Alteração 135
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas e a transição 
climática das empresas europeias, em 
particular das PME, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta 
contra as alterações climáticas, e aguarda 
com expetativa que a futura metodologia 
de acompanhamento das ações em 
matéria de clima, que será elaborada pela 
Comissão, utilize adequadamente os 
critérios estabelecidos pela taxonomia da 
UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
retorno do investimento, sem excluir o 
investimento privado, e aguarda com 
expetativa o seguimento dado pela 
Comissão à declaração do Comissário 
Valdis Dombrovskis, de 5 de junho de 
2020, sobre o potencial conflito de 
interesses decorrente da participação da 
BlackRock no Regulamento Taxonomia 
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da UE;

Or. en

Alteração 137
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, a consecução de 
uma Europa mais competitiva e a criação 
de emprego, e aguarda com expetativa que 
a futura metodologia de acompanhamento 
das ações em matéria de clima, que será 
elaborada pela Comissão, utilize 
adequadamente os critérios estabelecidos 
pela taxonomia da UE;

Or. es

Alteração 138
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, adaptando-se 
simultaneamente às diferentes 
necessidades nacionais, regionais e 
locais; aguarda com expetativa que a 
futura metodologia de acompanhamento 
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estabelecidos pela taxonomia da UE; das ações em matéria de clima, que será 
elaborada pela Comissão, utilize 
adequadamente os critérios estabelecidos 
pela taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 139
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação 
ambiental, e aguarda com expetativa que a 
futura metodologia de acompanhamento 
das ações em matéria de clima e 
biodiversidade, que será elaborada pela 
Comissão, utilize adequadamente os 
critérios estabelecidos pela taxonomia da 
UE;

Or. en

Alteração 140
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, a proteção do 
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expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

ambiente e a preservação da 
biodiversidade, e aguarda com expetativa 
que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 141
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a criação de 
emprego e a luta contra as alterações 
climáticas, e aguarda com expetativa que a 
futura metodologia de acompanhamento 
das ações em matéria de clima, que será 
elaborada pela Comissão, utilize 
adequadamente os critérios estabelecidos 
pela taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 142
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, aos níveis 
nacional, regional e da UE, seja orientado 
para as políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
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as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 143
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional e da UE, seja orientado para as 
políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

5. Espera que se garanta que o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a nível 
nacional, regional e da UE, seja orientado 
para as políticas e os programas com maior 
potencial para contribuir para a luta contra 
as alterações climáticas, e aguarda com 
expetativa que a futura metodologia de 
acompanhamento das ações em matéria de 
clima, que será elaborada pela Comissão, 
utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 144
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Realça a importância de promover 
a apropriação e a responsabilização dos 
diferentes Estados-Membros na sua 
transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, através do 
cofinanciamento nacional, quando 
recebem um financiamento europeu;

Or. en
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Alteração 145
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, Csaba 
Molnár, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Convida a Comissão a revelar a 
exposição de todos os fundos do QFP e do 
instrumento Next Generation EU aos 
diferentes objetivos e categorias da 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 146
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Convida a Comissão a revelar a 
exposição de todos os fundos do QFP e do 
instrumento Next Generation EU aos 
diferentes objetivos e categorias da 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 147
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5 -B. Sublinha que o objetivo geral do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável deve ser o de garantir uma 
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transição de atividades económicas 
insustentáveis para atividades 
sustentáveis; aguarda com expetativa o 
relatório que, em conformidade com o 
Regulamento Taxonomia, a Comissão tem 
de apresentar até finais de 2021, no qual 
serão descritas as modalidades 
necessárias para alargar o âmbito da 
taxonomia de modo a abranger as 
atividades prejudiciais ao ambiente (ditas 
«castanhas»); considera que esse 
alargamento é fundamental para a 
efetivação da transição acima referida;

Or. en

Alteração 148
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5 -B. Realça que o êxito do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável depende da coerência das 
políticas da UE, pelo que insiste na 
necessidade de dispor de indicadores de 
sustentabilidade harmonizados e de uma 
metodologia para medir o impacto, 
incluindo a análise do ciclo de vida (ACV) 
e a contabilidade do capital natural;

Or. en

Alteração 149
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-C. Observa que o Tribunal de Contas 
concluiu que a contabilidade climática da 
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atual política agrícola comum (PAC) é 
imprecisa e que a estimativa da Comissão 
sobre a contribuição da futura PAC para 
as metas ambientais e climáticas parece 
irrealista; insta a Comissão a adotar 
urgentemente uma metodologia de 
acompanhamento em matéria de clima e 
biodiversidade para a PAC que represente 
perto de metade das despesas relacionadas 
com o clima e uma percentagem maior 
das despesas relacionadas com a 
biodiversidade no orçamento da UE; 
salienta que as medidas da PAC devem 
demonstrar efeitos verdadeiramente 
positivos no clima, sustentados por dados 
científicos, a fim de serem contabilizadas 
como tal e em conformidade com o 
relatório de avaliação da Comissão sobre 
a biodiversidade, que assinala a falta de 
dados de acompanhamento como um 
entrave à avaliação adequada do impacto 
de vários instrumentos e medidas da PAC, 
assim como do seu impacto líquido;

Or. en

Alteração 150
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais; insta a 
Comissão a publicar, o mais tardar até ao 
final do presente ano, orientações em 
matéria de resiliência às alterações 
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climáticas para todos os fundos que serão 
captados ao abrigo do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia e 
canalizados através dos programas da 
UE; salienta que o apoio à solvabilidade e 
à recuperação deve ser excluído para as 
atividades que prejudiquem os objetivos 
do Pacto Ecológico Europeu; recorda 
que, nos termos do Regulamento 
Taxonomia, a Comissão deve adotar até 
ao final de 2020 um ato delegado que 
contenha os critérios técnicos de 
avaliação para as atividades que 
contribuam substancialmente para a 
mitigação ou adaptação às alterações 
climáticas; recorda que a Comissão deve 
publicar, até dezembro de 2021, um 
relatório que indique as disposições 
necessárias para alargar o âmbito da 
taxonomia de modo a incluir as atividades 
económicas que prejudicam 
significativamente os objetivos 
ambientais, assim como o reforço das 
salvaguardas sociais;

Or. en

Alteração 151
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

6. Considera que o financiamento 
público e privado não deve estar 
condicionado aos princípios da taxonomia 
da UE, a fim de permitir um investimento 
rápido nos projetos de transição; recorda 
que não devem ser introduzidas regras 
estritas em matéria de investimento sem 
consulta prévia das autoridades públicas 
locais e regionais, das indústrias e das 
PME; considera que o financiamento 
deve seguir o princípio de «não prejudicar 
significativamente», a fim de garantir que 
as políticas e o financiamento da UE, 
incluindo o orçamento da UE, os 
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programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

Or. en

Alteração 152
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro 
Marques

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», com 
particular ênfase para o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais; apela à 
operacionalização do princípio de «não 
prejudicar significativamente» através de 
exclusões claras e específicas nos 
regulamentos pertinentes da UE em 
matéria de financiamento, em particular 
para os combustíveis fósseis, e à adoção 
de um ato delegado relativo à avaliação de 
impacto climático, ambiental e social 
antes do final do ano, como previsto, por 
exemplo, no Regulamento InvestEU;

Or. en

Alteração 153
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve visar atividades 
económicas em consonância com a 
taxonomia da UE, sendo que menos 50 % 
dos fundos da UE devem apoiar 
atividades conformes à taxonomia e todos 
os financiamentos devem respeitar o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente», e solicita a adoção de 
uma lista negra de atividades excluídas 
que não podem beneficiar do apoio no 
âmbito do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável, como os 
combustíveis fósseis e a energia nuclear; 
solicita, por conseguinte, que estes 
princípios e disposições conexas em 
matéria de divulgação sejam incorporados 
no regulamento horizontal do QFP, a fim 
de garantir que as políticas e o 
financiamento da UE, incluindo o 
orçamento da UE, os programas 
financiados através do plano Next 
Generation EU, o Semestre Europeu e o 
financiamento do BEI sejam coerentes 
com a consecução dos objetivos 
climáticos, sociais e ambientais da União;

Or. en

Alteração 154
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
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programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais; está 
convicto de que a energia nuclear 
desempenha um papel na consecução do 
objetivo da neutralidade climática da UE 
até 2050, constituindo, em termos globais, 
a segunda maior fonte de produção de 
eletricidade hipocarbónica (a seguir à 
energia hidroelétrica); considera que, sem 
investimentos na tecnologia da energia 
nuclear, a transição para uma economia 
hipocarbónica será consideravelmente 
mais difícil e onerosa;

Or. en

Alteração 155
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais, pondo fim 
a todos os subsídios e investimentos em 
combustíveis fósseis; requer que todos os 
bancos privados e públicos, assim como 
todas as companhias de seguros, se 
comprometam com o mesmo objetivo, 
procedendo à cessação transparente e 
progressiva dos investimentos em 
combustíveis fósseis;
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Or. en

Alteração 156
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais; salienta 
que a taxonomia da UE, por si só, não 
será suficiente para garantir que o 
financiamento público e privado seja 
totalmente sustentável, pelo que deve ser 
acompanhada de mais disposições 
legislativas, regulamentares e judiciais 
para pôr fim às atividades não 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 157
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 

6. Considera que as finanças públicas 
devem respeitar o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, caso venha a ser 
restabelecido, e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 



AM\1209233PT.docx 85/315 PE652.496v02-00

PT

Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente a 
economia, a sustentabilidade da dívida 
soberana e a cláusula de não 
endividamento inscrita no artigo 311.º do 
TFUE;

Or. en

Alteração 158
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais, afetem a 
competitividade económica ou conduzam 
à destruição de postos de trabalho;

Or. es

Alteração 159
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
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prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE e dos Estados-Membros, incluindo 
o orçamento da UE, os contratos públicos, 
os programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu, 
o financiamento do BEI e as operações do 
BCE não contribuam para objetivos, 
projetos e atividades que prejudiquem 
significativamente os objetivos sociais ou 
ambientais;

Or. en

Alteração 160
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», a fim de 
garantir que as políticas e o financiamento 
da UE, incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

6. Considera que o financiamento 
público e privado deve respeitar a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar», a fim de garantir que as 
políticas e o financiamento da UE, 
incluindo o orçamento da UE, os 
programas financiados através do plano 
Next Generation EU, o Semestre Europeu e 
o financiamento do BEI não contribuam 
para objetivos, projetos e atividades que 
prejudiquem os objetivos sociais ou 
ambientais;

Or. en

Alteração 161
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Sublinha que os orçamentos 
públicos e os bancos públicos não serão 
capazes, por si só, de colmatar os défices 
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de investimento; recorda que dez grandes 
bancos europeus continuam a investir 
todos os anos mais de 400 mil milhões de 
euros/ano em combustíveis fósseis14-A; 
insiste em que o setor privado deve 
desempenhar o seu papel na transição 
para o Pacto Ecológico; recorda que em 
2010, para combater a evasão fiscal, 
Barack Obama aprovou a Lei FATCA 
que fechou o mercado norte-americano 
aos bancos que não garantiam 
transparência total às autoridades fiscais 
norte-americanas; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a velarem por que, do 
mesmo modo, para combater as alterações 
climáticas, seja adotada uma «Lei 
FATCA do Clima» europeia, que feche o 
mercado europeu aos bancos e 
companhias de seguros que recusem 
reorientar os seus investimentos para 
investimentos que sejam compatíveis com 
os objetivos de neutralidade climática até 
2050 e de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa em 55 % até 2030; 
enfatiza que esta «Lei FATCA do Clima» 
deve proibir todos os Estados-Membros de 
continuarem a subsidiar os combustíveis 
fósseis e também obrigar todos os bancos 
(privados e públicos) e companhias de 
seguros que operam na Europa a serem 
transparentes sobre todas as suas 
atividades e a cessarem todos os novos 
investimentos em combustíveis fósseis a 
partir do primeiro dia da sua aplicação, 
bem como a limparem o seu balanço de 
quaisquer investimentos relacionados com 
os combustíveis fósseis num prazo de 
cinco anos; sublinha que, se estes 
montantes forem consagrados a 
investimentos no Pacto Ecológico em vez 
de nos combustíveis fósseis, esta lei 
poderá colmatar uma parte substancial do 
défice de investimento anual de 660 mil 
milhões de euros no Pacto Ecológico;
__________________
14-A https://www.ran.org/wp-
content/uploads/2020/03/Banking_on_Cli
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mate_Change__2020_vF.pdf
Or. en

Alteração 162
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Entende que uma das formas de 
alcançar a neutralidade climática passa 
pela mais ampla digitalização possível dos 
setores público e privado;

Or. en

Alteração 163
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético; recorda a necessidade de 
evitar consequências disruptivas para as 
condições sociais e de emprego nas zonas 
de transição; insiste em que as atividades 
financiadas no âmbito do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável não devem contribuir para 
aumentar as desigualdades sociais nem 
para aprofundar o fosso económico e 
social entre o Leste e o Oeste;

Or. en
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Alteração 164
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético; solicita que, até 30 de junho de 
2021, os Estados-Membros elaborem 
estratégias nacionais com vista a eliminar 
progressivamente o apoio aos 
combustíveis fósseis, assim como os 
subsídios prejudiciais ao ambiente, a fim 
de melhorar a coerência e a credibilidade 
da UE na preservação da biodiversidade e 
dos ecossistemas naturais e de 
impulsionar a transição para sistemas de 
energia limpa e uma economia circular e 
com impacto neutro no clima;

Or. en

Alteração 165
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores baseados em combustíveis fósseis e 
altamente poluentes e prejudiciais para os 
quais existam alternativas economicamente 
viáveis, sublinhando a urgência de 
encontrar essas alternativas através de 
investimentos maciços em inovação 
tecnológica e eficiência energética, 
respeitando plenamente o direito que 
assiste aos Estados-Membros de escolher o 
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seu cabaz energético e tendo como objetivo 
implementar um sistema energético 
totalmente renovável e uma rede de 
energia compatível com o Acordo de Paris 
até 2040;

Or. en

Alteração 166
Herve Juvin, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético; solicita igualmente que as 
disposições dos tratados comerciais 
internacionais para assegurar a proteção 
dos investimentos não se apliquem às 
atividades prejudiciais ao ambiente ou à 
saúde dos seres humanos;

Or. fr

Alteração 167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte, 
Valentino Grant, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva 
dos investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 

7. Apela ao pleno respeito do direito 
que assiste aos Estados-Membros de 
escolher o seu cabaz energético;
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energético;

Or. en

Alteração 168
Marek Belka

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético, de modo a não deixar que 
alguns países fiquem para trás na 
transição plena relacionada com o tão 
necessário Pacto Ecológico;

Or. en

Alteração 169
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, garantindo que o 
financiamento da UE permita e conduza a 
um aprovisionamento energético sem 
emissões e respeitando plenamente o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
escolher o seu cabaz energético;

Or. en
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Alteração 170
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à imediata eliminação 
progressiva dos investimentos públicos e 
privados, incluindo os apoiados pelo 
orçamento da UE, em setores altamente 
poluentes e prejudiciais, como os 
combustíveis fósseis, para os quais existam 
alternativas economicamente viáveis, 
respeitando plenamente o direito que 
assiste aos Estados-Membros de escolher o 
seu cabaz energético;

Or. en

Alteração 171
Carmen Avram

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito legítimo que assiste 
aos Estados-Membros de escolher o seu 
cabaz energético em função da sua 
situação e necessidades específicas;

Or. en

Alteração 172
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy 
Kelleher

Proposta de resolução
N.º 7
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Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes para os quais 
existam alternativas economicamente 
viáveis, respeitando plenamente o direito 
que assiste aos Estados-Membros de 
escolher o seu cabaz energético e a 
importância de garantir um 
aprovisionamento energético fiável e com 
emissões baixas ou nulas;

Or. en

Alteração 173
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais e 
em todos os combustíveis fósseis, 
incluindo o gás, assim como na energia 
nuclear, para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

Or. en

Alteração 174
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 



PE652.496v02-00 94/315 AM\1209233PT.docx

PT

para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético e assegurando um elevado grau 
de autonomia no aprovisionamento 
energético;

Or. en

Alteração 175
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis;

Or. en

Alteração 176
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Pedro Marques, Margarida 
Marques

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais, 
utilizando os critérios da taxonomia da 
UE, para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

Or. en
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Alteração 177
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados que não 
cumpram os critérios estabelecidos pela 
taxonomia da UE, para os quais existam 
alternativas economicamente viáveis, 
respeitando plenamente o direito que 
assiste aos Estados-Membros de escolher o 
seu cabaz energético;

Or. en

Alteração 178
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Eva Maydell, 
Christian Doleschal, Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

(Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Or. en

Alteração 179
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 7
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Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à rápida eliminação 
progressiva dos investimentos públicos e 
privados em setores altamente poluentes e 
prejudiciais, incluindo todos os 
combustíveis fósseis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético em conformidade com os 
Tratados;

Or. en

Alteração 180
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

7. Apela à imediata eliminação 
progressiva dos subsídios e investimentos 
públicos diretos e indiretos em setores 
altamente poluentes e prejudiciais, 
respeitando plenamente o direito que 
assiste aos Estados-Membros de escolher o 
seu cabaz energético;

Or. en

Alteração 181
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apela à eliminação progressiva dos 
investimentos públicos e privados em 
setores altamente poluentes e prejudiciais 
para os quais existam alternativas 
economicamente viáveis, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 

7. Apela à eliminação progressiva de 
todos os subsídios e investimentos públicos 
e privados em atividades económicas 
baseadas em combustíveis fósseis e 
altamente poluentes e prejudiciais, 
respeitando o direito que assiste aos 
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Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético;

Or. en

Alteração 182
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Salienta que a atual política 
comercial europeia e a multiplicação dos 
acordos de comércio livre representam 
uma importante fonte de emissões de 
gases com efeito de estufa; sublinha que o 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável deve ser acompanhado de 
uma estratégia de relocalização da 
produção no interior das fronteiras 
europeias de modo a assegurar o êxito do 
Pacto Ecológico e cumprir as obrigações 
que nos incumbem no âmbito do Acordo 
de Paris; insta, por conseguinte, a 
Comissão a pôr termo às negociações em 
curso de acordos de comércio livre e a 
propor uma estratégia no âmbito do Pacto 
Ecológico para apoiar os esforços dos 
Estados-Membros e das empresas no 
sentido de relocalizarem a sua produção; 
considera que o Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável deve 
desempenhar um papel fundamental na 
mobilização dos investimentos para a 
relocalização da produção;

Or. en

Alteração 183
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

7-A. Solicita que sejam postas em 
prática todas as estratégias possíveis para 
evitar que a consecução da neutralidade 
climática tenha efeitos negativos sobre a 
competitividade dos mercados europeus a 
nível mundial, em especial nos setores 
estratégicos; considera estratégico que, na 
política comercial, sejam escolhidos 
apenas os parceiros de países terceiros 
cujas prioridades climáticas sejam 
compatíveis com as da UE; reputa 
necessário evitar que a transição 
ambiental para a neutralidade climática 
comporte um risco de dependência 
energética fora da União Europeia;

Or. en

Alteração 184
Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Sublinha a necessidade de uma 
revisão atempada da Diretiva Divulgação 
de Informações Não Financeiras com 
vista a garantir a comunicação de 
informações de alto nível sobre 
sustentabilidade por participantes do setor 
privado; é de opinião que a aplicação 
desta diretiva revista tem de ser coerente 
com o regulamento relativo à divulgação 
de informações sobre o financiamento 
sustentável aplicável ao setor financeiro;

Or. en

Alteração 185
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

7-A. Insta os Estados-Membros a 
elaborarem, até 30 de junho de 2021, 
estratégias nacionais com vista a eliminar 
progressivamente o apoio aos 
combustíveis fósseis, incluindo subsídios 
indiretos, a introduzir mecanismos de 
capacidade e a dissociar o combate à 
pobreza energética das subvenções aos 
combustíveis fósseis;

Or. en

Alteração 186
Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas; considera, por 
conseguinte, que o financiamento de 
quaisquer novas propostas decorrentes do 
Pacto Ecológico Europeu deve ser 
calculado em complemento das anteriores 
propostas da Comissão para o próximo 
QFP; considera que quaisquer cortes 
acabarão por afetar também o 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; apela à 
Comissão e aos Estados-Membros para 
que cumpram os compromissos políticos 
assumidos e dotem a União de um QFP 
preparado para o futuro e capaz de 
responder às expectativas dos cidadãos;

Or. en
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Alteração 187
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas, nomeadamente 
as políticas de coesão e agricultura; 
sublinha que os investimentos em 
investigação e inovação devem contribuir 
para o desenvolvimento dos 
conhecimentos especializados da UE, 
nomeadamente no domínio das energias 
renováveis, e apoiar a consecução dos 
objetivos de neutralidade climática;

Or. en

Alteração 188
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas; congratula-se 
com o novo Instrumento de Recuperação 
da União Europeia, «Next Generation 
EU», que constitui um instrumento de 
emergência para apoiar os investimentos 
e reformas alinhados com os Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável e reforçar 
os programas da UE que contribuem para 
uma recuperação sustentável e resiliente 
da economia da UE;

Or. en

Alteração 189
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não 
devem prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 190
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas; sublinha, no 
entanto, que a sustentabilidade não é uma 
política isolada, mas sim de caráter 
transversal;

Or. en
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Alteração 191
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas de longa data da 
UE, em particular as políticas de coesão e 
agricultura;

Or. en

Alteração 192
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre sujeitas a 
uma avaliação e aferição da 
sustentabilidade e ser financiadas através 
de dotações adicionais e não devem  
prejudicar outras políticas;

Or. en

Alteração 193
Herve Juvin, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não 
devem prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; considera 
que, pelo menos, uma parte das novas 
iniciativas deve ser financiada por meio 
da reafetação de dotações destinadas a 
políticas não prioritárias e a políticas sem 
impacto ecológico ou com impacto 
negativo no ambiente;

Or. fr

Alteração 194
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não 
devem prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel importante que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, a par da 
ativação do investimento privado; reitera a 
necessidade de focar o quadro atual em 
novos objetivos políticos, como a 
investigação, a inovação, e os 
investimentos no domínio do clima;

Or. en

Alteração 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
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posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não 
devem prejudicar outras políticas;

posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de recursos próprios, como 
previsto no artigo 311.º do TFUE;

Or. en

Alteração 196
Marc Angel

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não devem 
prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de recursos financeiros adicionais 
e não devem prejudicar outras políticas;

Or. en

Alteração 197
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações adicionais e não 
devem prejudicar outras políticas;

8. Salienta o papel central que o 
orçamento da UE desempenha na 
concretização do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; reitera a sua 
posição de longa data de que as novas 
iniciativas devem ser sempre financiadas 
através de dotações pertinentes e não 
devem prejudicar outras políticas;

Or. en

Alteração 198
Clotilde Armand
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Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Sublinha que o financiamento de 
um bilião de euros até 2030 previsto pelo 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável deve ser acompanhado de 
investimentos privados que permitam 
cumprir os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu, para o qual os investimentos 
públicos e privados devem ascender 
conjuntamente a 500 mil milhões de 
euros/ano; é de opinião que deve ser dada 
especial ênfase ao investimento privado, 
que deverá superar o investimento público 
a fim de reduzir a carga fiscal dos 
contribuintes da UE;

Or. en

Alteração 199
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8 -B. Entende que é necessário facilitar 
ao máximo o financiamento privado e 
garantir às empresas a estabilidade 
financeira dos investimentos; é de opinião 
que não pode ser introduzido qualquer 
quadro regulamentar que restrinja esses 
investimentos sem uma avaliação prévia 
do impacto económico e sem um 
ajustamento preliminar dos planos de 
investimento das empresas; insiste, por 
conseguinte, em que a imposição de 
limites técnicos artificiais, como as regras 
da taxonomia, sem uma avaliação 
científica e económica prévia no terreno, 
constituiria um obstáculo aos projetos 
capazes de levar o desenvolvimento e o 
crescimento às regiões e de contribuir 
para os objetivos do Pacto Ecológico;
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Or. en

Alteração 200
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o ambiente e o clima no 
orçamento da UE de, pelo menos, 40 % no 
período do QFP 2021-2027 e de 50 % o 
mais rapidamente possível e, o mais tardar, 
até 2027; lamenta que, na proposta revista 
do QFP, o nível de ambição em termos de 
despesas consagradas ao clima e ao 
ambiente não seja aumentado em 
consonância com os aumentos previstos 
das metas da política climática, energética 
e ambiental da União, atualmente em 
processo de adoção ou em preparação; 
lamenta que as iniciativas do Pacto 
Ecológico Europeu não sejam 
suficientemente tidas em conta na 
proposta revista; observa que os 
investimentos necessários para a 
adaptação às alterações climáticas ainda 
não foram avaliados nos montantes 
relativos ao clima previstos no QFP;

Or. en

Alteração 201
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 9. Sublinha que, para cumprir as suas 
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obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir muito além dos níveis das 
quotas de despesas específicas de, pelo 
menos, 25 % no período do QFP 
2021-2027 e de 30 % o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, até 2027; 
considera que o orçamento da UE deve 
responder ao objetivo do Banco Europeu 
de Investimento de 50 % para as despesas 
consagradas ao clima e ao ambiente, de 
modo a estar em consonância com os 
ambiciosos objetivos estabelecidos pela 
Lei do Clima; salienta que todos os 
fundos do QFP e do instrumento Next 
Generation EU devem ser coerentes com 
os planos nacionais em matéria de 
energia e clima (PNEC) e com os planos 
territoriais de transição justa, nas regiões 
onde forem estabelecidos;

Or. en

Alteração 202
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027; apela à Comissão 
para que continue a ajustar o nível de 
despesas a favor da integração da ação 
climática de modo a refletir o aumento 
das metas de redução das emissões de 
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gases com efeito de estufa;
Or. en

Alteração 203
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027; considera que todas 
as despesas da UE devem estar em 
consonância com a taxonomia da UE e o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente»;

Or. en

Alteração 204
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
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mais tardar, até 2027; mais tardar, até 2027; apela a que, pelo 
menos, uma percentagem de 30 % das 
despesas relacionadas com o clima esteja 
prevista no plano de recuperação «Next 
Generation EU», incluindo o Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência;

Or. en

Alteração 205
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 30 
% o mais rapidamente possível e, o mais 
tardar, até 2027;

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 30 
% o mais rapidamente possível e, o mais 
tardar, até 2027, sempre que esses 
objetivos sejam coerentes com a nova 
situação de crise social e económica 
provocada pela COVID-19;

Or. es

Alteração 206
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
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UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027; insta a Comissão a 
melhorar o quadro de acompanhamento e 
monitorização das despesas relacionadas 
com o clima no orçamento da UE;

Or. en

Alteração 207
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de, pelo 
menos, 30 % já em 2021, o que será mais 
facilmente alcançado e mesmo superado 
se um orçamento de, pelo menos, 100 mil 
milhões de euros/ano consagrado à ação 
climática for alimentado por novos 
recursos próprios;

Or. en

Alteração 208
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris 
e contribuir de forma equitativa para o 
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matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

objetivo de limitar o aquecimento global a 
1,5 °C, o contributo da UE para os 
objetivos em matéria de clima deve ser 
apoiado por uma percentagem ambiciosa 
das despesas relacionadas com o clima no 
orçamento da UE, devendo ir além dos 
níveis das quotas de despesas específicas 
de, pelo menos, 25 % no período do QFP 
2021-2027 e de 30 % o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, até 2027;

Or. en

Alteração 209
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de 
Paris, o contributo da UE para os objetivos 
em matéria de clima deve ser apoiado por 
uma percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

9. Sublinha que o contributo da UE 
para os objetivos em matéria de clima deve 
ser apoiado por uma economia sólida e 
uma percentagem mínima das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, de preferência abaixo dos níveis das 
quotas de despesas específicas de, pelo 
menos, 25 % no período do QFP 2021-
2027, tendo em conta a grave recessão 
económica causada pelas medidas de 
confinamento adotadas devido à 
COVID-19 e a crise económica em curso, 
o que obriga a uma abordagem mais 
moderada e realista por parte da UE;

Or. en

Alteração 210
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris 
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o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

e das ambições climáticas e ambientais do 
Pacto Ecológico, o contributo da UE para 
estes objetivos deve basear-se em provas 
sólidas e ser apoiado por uma percentagem 
ambiciosa das despesas no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 
40 % para o clima e 10 % para a 
biodiversidade no período do QFP 
2021-2027;

Or. en

Alteração 211
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
40 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

Or. en

Alteração 212
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
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percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima e a 
biodiversidade no orçamento da UE; 
espera, por conseguinte, atingir um nível 
despesas a favor da integração da ação 
climática e da biodiversidade de 30 % e 
10 %, respetivamente;

Or. en

Alteração 213
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE, devendo ir além dos níveis das quotas 
de despesas específicas de, pelo menos, 25 
% no período do QFP 2021-2027 e de 
30 % o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027;

9. Sublinha que, para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, 
o contributo da UE para os objetivos em 
matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da 
UE e, mais concretamente, por um nível 
de despesas a favor da biodiversidade de 
10 % e um nível de despesas adicional a 
favor da integração da ação climática de 
30 % em 2021;

Or. en

Alteração 214
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Observa que a adaptação às 
alterações climáticas ainda não foi 
avaliada e integrada nos montantes 
relativos ao clima previstos no QFP1-A; 
solicita à Comissão que reveja sem 
demora os valores das despesas 
relacionadas com o clima de modo a 
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refletir as necessidades de investimento 
adicional na adaptação às alterações 
climáticas; sublinha a importância desta 
revisão, tendo em conta a suscetibilidade 
da UE a futuros choques climáticos e às 
catástrofes naturais deles decorrentes; 
__________________
1-A https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1590742540196&u
ri=SWD%3A2020%3A98%3AFIN

Or. en

Alteração 215
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Sublinha que a meta de despesas 
relacionadas com o clima deve aplicar-se 
a todos os fundos associados ao QFP, 
incluindo o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência e a iniciativa REACT-EU, e 
que todos os fundos do QFP e do 
instrumento Next Generation EU devem 
ser coerentes com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima (PNEC) e com 
os planos territoriais de transição justa, 
nas regiões onde forem estabelecidos;

Or. en

Alteração 216
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Insta a Comissão a esclarecer que 
parte das despesas ou investimentos da 
União provenientes do QFP e dos fundos 
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do instrumento Next Generation EU está 
em conformidade com as categorias da 
taxonomia estabelecida no Regulamento 
Taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 217
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Salienta a necessidade de definir 
prioridades nas despesas do QFP;

Or. en

Alteração 218
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9 -B. Salienta que, no âmbito da 
proposta revista para o próximo QFP e do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia, vários programas da União 
concentram os recursos na fase inicial; 
adverte que tal poderá resultar num défice 
de investimento ecológico no final do 
período do próximo QFP e, 
consequentemente, ter um impacto 
negativo no êxito do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável e na consecução das metas 
em matéria de clima e ambiente da União; 
solicita que sejam assegurados fluxos 
financeiros contínuos e investimentos 
ecológicos no período do próximo QFP e 
nos anos até à etapa intermédia de 2030; 
solicita à Comissão que avalie se a 
existência de um défice de investimento 
ecológico no final da década poderá 
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comprometer os esforços da União para 
alcançar as metas em matéria de clima, 
energia e ambiente para 2030 e proponha 
ajustamentos corretivos na repartição dos 
montantes;

Or. en

Alteração 219
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 9-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-C. Propõe que, até ao final de 2024, a 
Comissão apresente um relatório para 
avaliar a aplicação do princípio de «não 
prejudicar» no âmbito do instrumento 
Next Generation EU;

Or. en

Alteração 220
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 9-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-D. Solicita a criação de um quadro 
abrangente de acompanhamento, 
comunicação e avaliação das despesas 
relacionadas com o clima e o ambiente no 
âmbito do orçamento da UE para 
identificar e preencher eventuais défices 
de financiamento ecológico e assegurar 
que a UE mantenha um rumo de 
cumprimento dos seus compromissos; 
sugere, a este respeito, a necessidade de 
estabelecer uma metodologia 
harmonizada para garantir uma 
contabilização transparente das despesas 
relacionadas com o clima e o ambiente no 
âmbito do novo QFP e do instrumento 
Next Generation EU; solicita melhorias 
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em todas as fases do ciclo orçamental da 
UE, a fim de identificar os progressos 
realizados na integração das questões 
climáticas;

Or. en

Alteração 221
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 9-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-E. Convida o Tribunal de Contas 
Europeu a auditar a aplicação do 
princípio de «não prejudicar» no âmbito 
do instrumento Next Generation EU;

Or. en

Alteração 222
Pierre Larrouturou, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, mas 
sublinha que serão necessários fundos 
adicionais para garantir que este chegue 
a todos os trabalhadores que serão 
afetados, direta e indiretamente, pela 
transição, o que representa cerca de onze 
milhões de trabalhadores; insiste em que 
o montante deve atingir pelo menos 10 mil 
milhões de euros por ano no curto prazo 
(Next Generation EU), mas também no 
longo prazo (QFP); Congratula-se 
igualmente com os dois pilares adicionais 
do Mecanismo para uma Transição Justa, 
nomeadamente um regime específico ao 
abrigo do programa InvestEU e um 
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mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática sobre as regiões e os 
cidadãos mais vulneráveis da UE; observa 
que importa proporcionar uma maior 
clareza quanto aos critérios de 
elegibilidade para o financiamento, 
garantindo o cumprimento do objetivo de 
neutralidade climática pelo beneficiário 
dos fundos num prazo determinado, 
alinhado com os objetivos do Acordo de 
Paris, bem como o cumprimento de outros 
objetivos do acervo de proteção 
ambiental;

Or. en

Alteração 223
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para facilitar a 
transição para a neutralidade climática e a 
economia circular em todas as regiões da 
UE; Os programas financiados pelo 
Fundo para uma Transição Justa devem 
ser avaliados «ex ante» e «ex post» 
através de metodologias baseadas no 
acompanhamento da ação climática, na 
contabilização do capital natural e no 
ciclo de vida para medir o seu impacto na 
sustentabilidade com base em indicadores 
harmonizados e na análise do ciclo de 
vida (ACV). Deve ser introduzido um 
método para «aferição de 
sustentabilidade», em consonância com o 
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Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável, que obrigue os promotores de 
projetos acima de uma determinada 
dimensão a avaliar o impacto ambiental, 
climático e social desses projetos.

Or. en

Alteração 224
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE; recorda que a 
transição é uma tarefa da sociedade que 
requer a participação de todos os atores e 
de todas as partes interessadas e que os 
fundos de compensação, por si só, não 
garantem uma transição justa; apela, por 
conseguinte, a uma estratégia global da 
UE para o desenvolvimento e a 
modernização destas regiões, a par da 
reconversão de sítios, da criação de 
emprego sustentável e de alta qualidade e 
da requalificação e melhoria das 
competências dos trabalhadores;

Or. en

Alteração 225
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE; sublinha que o 
imperativo absoluto de uma transição 
justa deve ser integrado em todos os 
instrumentos de financiamento que 
sustentam o Pacto Ecológico, e não 
apenas no Fundo para uma Transição 
Justa; considera que cada investimento 
realizado no âmbito do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável deve contribuir para reduzir 
as desigualdades e proteger os mais 
pobres e os mais vulneráveis às alterações 
climáticas, nomeadamente para proteger 
os rendimentos através do financiamento 
de planos de formação para os 
trabalhadores de setores não sustentáveis;

Or. en

Alteração 226
Aurore Lalucq

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
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público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE; Por razões de eficácia, 
a utilização do Fundo para uma 
Transição Justa e, em termos mais gerais, 
o investimento na transição social e 
ecológica não deve ser sujeito a quaisquer 
condicionalidades macroeconómicas que 
não sejam a luta contra as alterações 
climáticas e a crise económica e social;

Or. en

Alteração 227
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE; apoia o reforço do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) para 
ajudar os agricultores e as zonas rurais a 
realizar a transição ecológica, garantir 
uma gestão sustentável dos recursos 
naturais e preservar a biodiversidade;

Or. en

Alteração 228
Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE; considera que, para 
que estes pilares sejam um êxito, é 
essencial garantir uma assistência técnica 
suficiente aos Estados-Membros e às 
regiões, de modo a assegurar que o 
financiamento seja utilizado de forma 
eficiente e chegue aos que dela mais 
necessitavam;

Or. en

Alteração 229
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE; sublinha que o apoio 
não deve falsear a concorrência e só deve 
ser disponibilizado a empresas que sejam 
viáveis a longo prazo;
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Or. en

Alteração 230
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE; salienta que as novas 
propostas não devem contribuir para 
esvaziar a política de coesão através de 
transferências obrigatórias das dotações 
nacionais dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 231
Frances Fitzgerald

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos socioeconómicos da transição para 
a neutralidade climática sobre as regiões e 
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vulneráveis da UE; os cidadãos mais vulneráveis, que se 
defrontam com desafios de 
sustentabilidade energética, segurança 
energética e acessibilidade dos preços da 
energia no processo de transição da UE;

Or. en

Alteração 232
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE; recorda que este fundo 
só deve ser canalizado para investimentos 
sustentáveis em consonância com a 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 233
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa (FTJ), em particular com fundos 
adicionais do plano Next Generation EU, e 
os dois pilares adicionais do Mecanismo 
para uma Transição Justa, nomeadamente 
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específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

um regime específico ao abrigo do 
programa InvestEU e um mecanismo de 
empréstimo do setor público, e salienta 
que, para serem bem-sucedidos e terem 
um impacto positivo na agricultura e nas 
zonas rurais, o FTJ e a transição 
ecológica terão de ser executados de 
forma equitativa e inclusiva e com base 
em dados científicos, em conjunto com as 
partes interessadas;

Or. en

Alteração 234
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que criarão novas oportunidades 
económicas na transição para a 
neutralidade climática das regiões da UE 
dependentes do carbono;

Or. en

Alteração 235
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 

10. Rejeita a proposta de complementar 
o Fundo para uma Transição Justa, uma 
vez que o dinheiro não cresce nas árvores 
nem pode ser impresso sem que haja 
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pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

consequências, em particular com fundos 
adicionais do plano Next Generation EU, e 
os dois pilares adicionais do Mecanismo 
para uma Transição Justa, nomeadamente 
um regime específico ao abrigo do 
programa InvestEU e um mecanismo de 
empréstimo do setor público, que injetará 
ainda mais crédito artificialmente barato 
na nossa economia já de si viciada em 
crédito, sem que tal tenha efeitos 
substanciais na economia real;

Or. en

Alteração 236
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos e sociaisda transição 
para a neutralidade climática nas regiões 
mais vulneráveis da UE;

Or. en

Alteração 237
Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
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do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
afetadas e com utilização mais intensiva 
de carbono da UE;

Or. en

Alteração 238
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

10. Congratula-se com a proposta de 
complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
afetadas e com utilização mais intensiva 
de carbono da UE;

Or. en

Alteração 239
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a proposta de 10. Congratula-se com a proposta de 
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complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais 
vulneráveis da UE;

complementar o Fundo para uma Transição 
Justa, em particular com fundos adicionais 
do plano Next Generation EU, e os dois 
pilares adicionais do Mecanismo para uma 
Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU 
e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os 
impactos económicos e sociais da transição 
para a neutralidade climática nas regiões 
mais vulneráveis da UE;

Or. en

Alteração 240
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Sublinha que o objetivo do Fundo 
para uma Transição Justa deve ser o de 
prestar apoio aos cidadãos, às atividades 
económicas e aos territórios que se 
defrontam com desafios de 
sustentabilidade energética, segurança 
energética e acessibilidade dos preços da 
energia no processo de transição para 
uma economia justa e sustentável na 
União, com impacto neutro no clima, 
resiliente às alterações climáticas e 
eficiente na utilização de recursos no 
horizonte de 2050; salienta que, a fim de 
minimizar as consequências 
socioeconómicas negativas da transição, é 
necessário que os investimentos e ações 
realizados anteriormente pelos 
Estados-Membros para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
sejam reconhecidos e devidamente tidos 
em consideração com parte do processo 
para uma economia com impacto neutro 
no clima; consequentemente, o Fundo 
para uma Transição Justa deve também 
prestar um apoio adaptado às regiões que 
se encontram numa fase mais avançada 
da sua transição, garantindo a 
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acessibilidade dos preços da energia para 
os seus cidadãos e atividades económicas, 
abrindo caminho a uma transição 
socialmente justa e ecológica;

Or. en

Alteração 241
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Toma nota da comunicação da 
Comissão sobre o Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável (COM 
(2020)0021), mas salienta que os 
elementos nela propostos, incluindo o 
Fundo para uma Transição Justa, 
dependem inteiramente de um acordo 
ambicioso sobre o QFP; manifesta a sua 
profunda preocupação com o facto de a 
antecipação de fundos do orçamento da 
UE para cobrir as novas exigências em 
matéria de despesas decorrentes da 
pandemia de COVID-19 poder levar a 
uma escassez de verbas em anos de 
programação posteriores, o que poderá 
afetar a capacidade do setor agrícola para 
realizar os objetivos e a ambição da 
Estratégia «Do Prado ao Prato» e da 
Estratégia de Biodiversidade, e privar os 
agricultores da UE de financiamento nos 
últimos anos do QFP, o que será 
particularmente prejudicial se se 
pretender que cumpram as novas 
obrigações no âmbito do Pacto Ecológico;

Or. en

Alteração 242
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

10-A. Salienta que uma transição 
socialmente justa não é possível sem uma 
contribuição maciça das áreas 
metropolitanas, pelo que considera que os 
recursos do segundo e terceiro pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa 
devem ser de fácil acesso para as cidades, 
a fim de desenvolver um mecanismo 
financeiro em larga escala para apoiar os 
esforços de proteção climática e social a 
nível das cidades; assinala que tal pode 
incluir fundos diretamente acessíveis 
para, entre outros, as políticas de 
habitação, os programas de renovação, 
reabilitação e isolamento de edifícios, os 
projetos de transportes públicos, a 
melhoria das infraestruturas verdes das 
cidades, a introdução de instrumentos de 
economia circular ou os projetos de 
gestão sustentável da água;

Or. en

Alteração 243
Marek Belka

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Sublinha que o objetivo do Fundo 
para uma Transição Justa deve ser o de 
prestar apoio aos cidadãos, às atividades 
económicas e aos territórios que se 
defrontam com desafios de 
sustentabilidade energética, segurança 
energética e acessibilidade dos preços da 
energia no processo de transição para 
uma economia justa e sustentável na 
União, com impacto neutro no clima, 
resiliente às alterações climáticas e 
eficiente na utilização de recursos no 
horizonte de 2050; salienta que, a fim de 
minimizar as consequências 
socioeconómicas negativas da tão 
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necessária transição no âmbito do Pacto 
Ecológico, o Fundo para uma Transição 
Justa deve concentrar-se em regiões 
específicas e não em países no seu 
conjunto, com novos fundos de, pelo 
menos, 40 mil milhões de euros e não com 
recursos já atribuídos antes à política de 
coesão;

Or. en

Alteração 244
Dragoș Pîslaru, Ondřej Kovařík

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Recorda que a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
será particularmente exigente para com 
os Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis, que 
inicialmente poderão necessitar de 
abandonar progressivamente a produção 
através da produção de gás natural, ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática; insta a Comissão a velar por 
que distribuição dos recursos financeiros 
do Fundo para uma Transição Justa 
reflita a capacidade dos Estados-Membros 
para financiar os investimentos 
necessários para enfrentar a transição 
para a neutralidade climática;

Or. en

Alteração 245
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

10-A. Solicita que seja previsto um 
tratamento especial mais centrado nas 
regiões que, devido à sua situação 
geográfica ou demográfica, enfrentam 
obstáculos adicionais na adaptação a esta 
importante transição social e económica;

Or. en

Alteração 246
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Apela a que se garanta que os 
países terceiros sejam elegíveis para 
projetos transfronteiriços que contribuam 
para os objetivos do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 247
Dragoș Pîslaru

Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

10 -B. Reitera que os recursos do FTJ 
devem complementar os recursos 
disponibilizados no âmbito da política de 
coesão e concentrar-se especificamente 
na questão da transição para uma 
economia ecológica nas regiões mais 
dependentes do carvão ou de outros 
combustíveis insustentáveis, como, por 
exemplo a região do Vale do Jiu, 
conferindo prioridade ao investimento 
com impacto social, que fomente tanto o 
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desenvolvimento empresarial como o 
desenvolvimento positivo de indicadores 
sociais, com o cuidado de evitar choques 
sociais, o encerramento súbito de 
empresas ou a perda de capital humano e 
o despovoamento das regiões vulneráveis;

Or. en

Alteração 248
Marek Belka

Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

10 -B. Enfatiza, no contexto do Fundo 
para uma Transição Justa, que é a 
sustentabilidade ambiental, social e 
económica, assim como a viabilidade a 
longo prazo dos projetos nas regiões de 
transição que devem constituir a condição 
decisiva para beneficiar dos fundos; 
salienta que a estrita viabilidade 
económica a curto prazo como fator 
determinante para que as regiões 
beneficiem dos fundos é uma visão míope 
que pode ser prejudicial no caminho das 
regiões para a mudança;

Or. en

Alteração 249
Marek Belka, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 10-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-C. Salienta que, no contexto da 
elaboração dos planos para uma transição 
justa, para beneficiar de um 
financiamento adequado do Fundo para 
uma Transição Justa, é necessário incluir 
não só a Comissão ou as autoridades 
nacionais, regionais e locais, mas também 
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os parceiros sociais, os sindicatos e os 
representantes dos setores afetados;

Or. en

Alteração 250
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no 
funcionamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável e considera 
que este deve estar no centro de uma 
recuperação ecológica, equitativa e 
resiliente da União; congratula-se, por 
conseguinte, com a proposta da Comissão 
de aumentar a dimensão e o âmbito do 
programa; acolhe com agrado a proposta 
de criação de um Mecanismo de 
Investimento Estratégico no âmbito do 
programa InvestEU para promover 
investimentos sustentáveis em tecnologias 
e cadeias de valor fundamentais;

Suprimido

Or. en

Alteração 251
Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
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com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais; salienta que, tendo em 
conta a experiência adquirida no quadro 
do funcionamento do Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos (FEIE), é 
necessário assegurar a disponibilidade de 
assistência técnica adequada no terreno, a 
fim de garantir que os projetos sejam 
financiados onde são mais necessários e 
que proporcionem uma verdadeira 
adicionalidade; considera que poderá ser 
necessário atribuir recursos adicionais à 
plataforma de aconselhamento, tendo em 
conta a intenção de aumentar a dimensão 
e o âmbito do programa;

Or. en

Alteração 252
Valérie Hayer

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; recorda 
que, embora o Grupo BEI deva 
permanecer um parceiro de execução 
privilegiado no âmbito do InvestEU, 
outros parceiros de execução, incluindo 
instituições financeiras internacionais, 
devem igualmente ser envolvidos, 
nomeadamente quando apresentem uma 
vantagem comparativa em termos de 
conhecimentos específicos e experiência 
em certos Estados-Membros, a fim de 
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tirar partido de todos os conhecimentos 
especializados disponíveis; acolhe com 
agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

Or. en

Alteração 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

11. Rejeita o papel do InvestEU na 
aplicação e no funcionamento do Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
e lamenta que este esteja no centro de uma 
recuperação ecológica, centralizada e 
economicamente pouco sólida da União; 
rejeita, por conseguinte, a proposta da 
Comissão de aumentar a dimensão e o 
âmbito do programa; rejeita a proposta de 
criação de um Mecanismo de Investimento 
Estratégico no âmbito do programa 
InvestEU para promover investimentos 
equivocamente qualificados como 
sustentáveis ou ecológicos em tecnologias 
e cadeias de valor que são consideradas 
«fundamentais» por decreto político;

Or. en

Alteração 254
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
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do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais; solicita total transparência 
na atribuição de fundos no âmbito do 
programa InvestEU e que se procure um 
maior equilíbrio geográfico; exige, ainda, 
que seja mantido um relatório mensal 
pormenorizado sobre a atribuição de 
fundos no âmbito do mesmo programa;

Or. en

Alteração 255
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais; insta a Comissão a realizar 
uma avaliação de impacto exaustiva dos 
próximos atos delegados sobre a 
atenuação das alterações climáticas e a 
adaptação às mesmas, a fim de garantir 
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que são adequados para serem aplicados 
ao programa InvestEU e aos contratos 
públicos;

Or. en

Alteração 256
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais; solicita que a base jurídica 
do programa InvestEU inclua as mais 
elevadas normas de avaliação de impacto 
em matéria de clima e de sustentabilidade 
dos projetos financiados, pelo menos ao 
nível aplicável ao financiamento direto do 
orçamento da UE;

Or. en

Alteração 257
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
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do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais; reconhece que esta 
proposta se baseia num acordo anterior 
entre o Conselho e o Parlamento 
Europeu, que, no seu entender, deve 
servir de base para as próximas 
negociações;

Or. en

Alteração 258
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; salienta 
a importância de apoiar projetos de 
infraestruturas sustentáveis, incluindo a 
iniciativa «vaga de renovação» para o 
emprego local; acolhe com agrado a 
proposta de criação de um Mecanismo de 
Investimento Estratégico no âmbito do 
programa InvestEU para promover 
investimentos sustentáveis em tecnologias 
(como o hidrogénio limpo e as pilhas 
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limpas) e cadeias de valor fundamentais;

Or. en

Alteração 259
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

11. Regista o papel do InvestEU na 
aplicação e no funcionamento do Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável 
e considera que este deve estar no centro 
de uma recuperação ecológica, equitativa e 
resiliente da União; congratula-se, por 
conseguinte, com a proposta da Comissão 
de aumentar a dimensão e o âmbito do 
programa; solicita que a proposta 
InvestEU e o tipo de atividades a serem 
financiadas estejam em plena 
consonância com os compromissos da 
União em matéria de clima para 2030; 
acolhe com agrado a proposta de criação de 
um Mecanismo de Investimento 
Estratégico no âmbito do programa 
InvestEU para promover investimentos 
sustentáveis em tecnologias e cadeias de 
valor fundamentais;

Or. en

Alteração 260
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 



AM\1209233PT.docx 141/315 PE652.496v02-00

PT

equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais, devendo o seu 
financiamento global respeitar o princípio 
de «não prejudicar significativamente»;

Or. en

Alteração 261
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve estar 
no centro de uma recuperação ecológica, 
equitativa e resiliente da União; 
congratula-se, por conseguinte, com a 
proposta da Comissão de aumentar a 
dimensão e o âmbito do programa; acolhe 
com agrado a proposta de criação de um 
Mecanismo de Investimento Estratégico no 
âmbito do programa InvestEU para 
promover investimentos sustentáveis em 
tecnologias e cadeias de valor 
fundamentais;

11. Congratula-se com o papel do 
InvestEU na aplicação e no funcionamento 
do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e considera que este deve 
desempenhar um papel fundamental na 
recuperação ecológica, equitativa e 
resiliente da União; congratula-se, por 
conseguinte, com a proposta da Comissão 
de aumentar a dimensão e o âmbito do 
programa; acolhe com agrado a proposta 
de criação de um Mecanismo de 
Investimento Estratégico no âmbito do 
programa InvestEU para promover 
investimentos sustentáveis em tecnologias 
e cadeias de valor fundamentais;

Or. en

Alteração 262
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-A. Recorda o papel importante das 
principais políticas de investimento da UE 
na realização dos objetivos do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável; salienta que a política de 
coesão, como principal política de 
investimento da UE, desempenhará um 
papel crucial no apoio à transição para a 
neutralidade climática; chama, no 
entanto, a atenção para o facto de que, 
após a crise da COVID-19, a política de 
coesão será um dos instrumentos 
decisivos na recuperação económica, não 
devendo desviar-se dos seus principais 
objetivos, a saber, contribuir para a 
coesão social, económica e territorial, tal 
como estipulado nos Tratados da UE;

Or. en

Alteração 263
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão a aumentar 
substancialmente o financiamento da 
assistência técnica no âmbito dos fundos 
pertinentes da UE, de modo a garantir 
que esta atinja 1 % do montante total a 
despender, e insta a Comissão a 
concentrar a assistência técnica em 
projetos e setores com o maior valor 
acrescentado ambiental e social, em 
particular em soluções baseadas na 
natureza que, no seu conjunto, possam 
cumprir os objetivos da UE em matéria de 
clima e ambiente;

Or. en
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Alteração 264
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão a aumentar 
substancialmente o financiamento da 
assistência técnica no âmbito dos fundos 
pertinentes da UE para 1 % do montante 
total a despender, e insta a Comissão a 
concentrar a assistência técnica em 
projetos e setores com o maior valor 
acrescentado em termos ambientais, 
sociais e de resiliência, em particular em 
soluções baseadas na natureza que, no 
seu conjunto, possam proporcionar 
benefícios em matéria de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e de biodiversidade;

Or. en

Alteração 265
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão a aumentar 
substancialmente o financiamento para 
assistência técnica de modo a que esta 
atinja 2 % do montante total a despender;

Or. en

Alteração 266
Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11 -B. Congratula-se igualmente com o 
papel previsto para a política agrícola 
comum na realização dos objetivos de 
financiamento do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; observa 
que o setor agrícola da UE deve continuar 
a centrar os seus esforços em garantir a 
segurança alimentar e contribuir para o 
desenvolvimento das zonas rurais;

Or. en

Alteração 267
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 11-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-C. Está convicto de que a 
investigação desempenhará um papel 
fundamental na apresentação de soluções 
inovadoras que facilitem a transição para 
a neutralidade climática; apela, a este 
respeito, a que se faça maior uso do valor 
acrescentado dos programas de 
investigação e inovação financiados pelo 
orçamento da UE tendo em vista o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
novas e rentáveis para alcançar a 
neutralidade climática; observa que, para 
financiar adequadamente os programas 
de investigação da UE, é necessário um 
aumento do seu orçamento;

Or. en

Alteração 268
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 11-D (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-D. Reafirma a responsabilidade da 
UE, enquanto líder mundial na luta 
contra as alterações climáticas, de 
incentivar outros parceiros internacionais 
a seguir uma abordagem semelhante; 
entende que os recursos disponibilizados 
pelo orçamento da UE a países terceiros 
não devem ser contrários aos objetivos do 
Pacto Ecológico e devem visar facilitar a 
realização desses mesmos objetivos, tendo 
em conta, no entanto, os diferentes níveis 
de desenvolvimento de cada país e a 
disparidade das necessidades de 
investimento; considera que a pandemia 
veio demonstrar que as medidas de 
proteção do ambiente e da biodiversidade 
fora da União estão intrinsecamente 
ligadas à saúde no seu próprio território e 
que estas medidas são economicamente 
eficientes quando comparadas com os 
efeitos da pandemia;

Or. en

Alteração 269
Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 11-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-E. Entende que, em consonância com 
as prioridades da UE estabelecidas no 
Pacto Ecológico Europeu, uma transição 
energética bem-sucedida só poderá ter 
lugar com a participação dos nossos 
vizinhos imediatos, permitindo a 
integração do mercado da UE e 
cumprindo o objetivo da UE de atingir 
emissões líquidas nulas; apela, por 
conseguinte, a uma maior colaboração 
com os países vizinhos para manter a 
ambição da UE em matéria de clima;

Or. en
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Alteração 270
Herve Juvin, Hélène Laporte, Francesca Donato

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Observa que o Fundo de Inovação e 
o Fundo de Modernização devem 
contribuir de forma significativa para a 
transição sustentável e congratula-se, em 
particular, com o facto de o Fundo de 
Modernização se destinar a apoiar 
investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 
Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar uma 
transição justa;

12. Observa que o Fundo de Inovação e 
o Fundo de Modernização devem 
contribuir de forma significativa para a 
transição sustentável e congratula-se, em 
particular, com o facto de o Fundo de 
Modernização se destinar a apoiar 
investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 
Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar uma 
transição justa; recorda que o êxito da 
transição depende da adesão dos 
intervenientes locais e dos incentivos que 
lhes forem dados; insiste em que os 
fundos sejam efetivamente 
disponibilizados a estes intervenientes, 
nomeadamente, por meio de plataformas 
de financiamento direto, fora do sistema 
bancário e financeiro;

Or. fr

Alteração 271
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Observa que o Fundo de Inovação e 
o Fundo de Modernização devem 
contribuir de forma significativa para a 
transição sustentável e congratula-se, em 
particular, com o facto de o Fundo de 
Modernização se destinar a apoiar 
investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 

12. Observa que o Fundo de Inovação e 
o Fundo de Modernização devem 
contribuir de forma significativa para a 
transição sustentável e congratula-se, em 
particular, com o facto de o Fundo de 
Modernização se destinar a apoiar 
investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 
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Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar uma 
transição justa;

Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar uma 
transição justa; salienta as contradições 
inerentes e as falhas conceptuais do 
RCLE-UE e sublinha que se trata de um 
modelo de financiamento inadequado 
para o Pacto Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 272
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Observa que o Fundo de Inovação e 
o Fundo de Modernização devem 
contribuir de forma significativa para a 
transição sustentável e congratula-se, em 
particular, com o facto de o Fundo de 
Modernização se destinar a apoiar 
investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 
Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar uma 
transição justa;

12. Observa que o Fundo de Inovação e 
o Fundo de Modernização devem 
contribuir de forma significativa para a 
transição sustentável e congratula-se, em 
particular, com o facto de o Fundo de 
Modernização se destinar a apoiar 
investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 
Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar uma 
transição justa, salientando, ao mesmo 
tempo, a necessidade de um escrutínio 
acrescido, já que os investimentos 
prejudiciais não devem ser elegíveis no 
âmbito do Fundo de Modernização;

Or. en

Alteração 273
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Observa que o Fundo de Inovação e 
o Fundo de Modernização devem 

12. Observa que o Fundo de Inovação e 
o Fundo de Modernização devem 
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contribuir de forma significativa para a 
transição sustentável e congratula-se, em 
particular, com o facto de o Fundo de 
Modernização se destinar a apoiar 
investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 
Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar uma 
transição justa;

contribuir de forma significativa para a 
transição para uma economia altamente 
eficiente em matéria de recursos e 
energia, totalmente baseada em energias 
renováveis, com emissões líquidas nulas 
de gases com efeito de estufa e livre de 
substâncias tóxicas até 2040 e 
congratula-se, em particular, com o facto 
de o Fundo de Modernização se destinar a 
apoiar investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 
Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar uma 
transição justa;

Or. en

Alteração 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Observa que o Fundo de Inovação 
e o Fundo de Modernização devem 
contribuir de forma significativa para a 
transição sustentável e congratula-se, em 
particular, com o facto de o Fundo de 
Modernização se destinar a apoiar 
investimentos que visam melhorar a 
eficiência energética em dez 
Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um 
instrumento importante para assegurar 
uma transição justa;

12. Observa que o Fundo de 
Modernização se destina a canalizar 
fundos da UE para Estados-Membros da 
Europa Oriental, alguns dos quais 
desceram na classificação no Índice de 
Perceção de Corrupção, da Transparência 
Internacional nos últimos anos;

Or. en

Alteração 275
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer, Margarida Marques, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

12-A. Sublinha que o êxito do Pacto 
Ecológico Europeu e da transição justa 
exige que todas as políticas pertinentes da 
UE sejam reorientadas de modo a 
contribuir para a consecução desses 
objetivos;

Or. en

Alteração 276
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Constata que os recursos europeus 
destinados à digitalização, especialmente 
para o setor privado, ficam muitas vezes 
por utilizar devido a dificuldades no 
acesso à informação e à falta de 
transparência; salienta que a 
transparência no controlo é também 
fundamental para a realização dos 
projetos financiados; apela a uma maior 
facilidade de acesso aos convites à 
apresentação de propostas, a uma maior 
clareza da metodologia de controlo e a 
uma melhor informação;

Or. en

Alteração 277
Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Considera necessário evitar 
qualquer sobreposição com atividades 
conexas financiadas através do 
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orçamento da União e entende que a 
existência destes Fundos fora do 
orçamento da União pode revelar-se 
prejudicial ao controlo orçamental; insta 
a Comissão a manter a autoridade 
orçamental devidamente informada sobre 
a execução dos Fundos;

Or. en

Alteração 278
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureşan, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Salienta que a política de coesão, 
como principal política de investimento da 
UE, desempenhará um papel crucial no 
apoio à transição para a neutralidade 
climática; faz notar, no entanto, que a 
política de coesão será um dos 
instrumentos decisivos na recuperação 
económica, não devendo desviar-se dos 
seus principais objetivos, a saber, 
contribuir para a coesão social, 
económica e territorial, tal como 
estipulado nos Tratados da UE; insiste em 
que esta política de coesão deve ser 
reforçada para que possa responder aos 
seus principais objetivos e contribuir para 
o êxito do Pacto Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 279
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12 -B. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de rever tanto o Fundo de 
Modernização como o Fundo de Inovação 
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no âmbito da sua revisão do regime de 
comércio de licenças de emissão e 
saudaria vivamente a afetação de receitas 
adicionais do RCLE ao orçamento da 
União para aumentar o financiamento 
para a transição justa; reitera a sua 
exigência de longa data de definir uma 
parte significativa das receitas do RCLE 
como recursos próprios;

Or. en

Alteração 280
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 12-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-C. Salienta o papel fundamental que 
a política agrícola comum e a política 
comum da pesca terão de desempenhar na 
realização dos objetivos do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável; observa que os setores 
agrícola e das pescas da UE terão de se 
tornar sustentáveis e assegurar uma 
gestão sustentável dos recursos naturais e 
a preservação da biodiversidade, a par dos 
seus objetivos de apoiar o abastecimento 
alimentar de elevada qualidade, garantir 
a soberania alimentar dos europeus, 
contribuir para que os agricultores e os 
pescadores tenham um rendimento estável 
e aceitável e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais;

Or. en

Alteração 281
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas;

13. Sublinha que, para apoiar todas e 
cada uma das famílias, escolas e empresas 
a isolar os seus edifícios, para apoiar 
todos os agricultores na transição para 
uma agricultura com impacto neutro no 
clima, os empréstimos não serão 
suficientes e as subvenções terão de 
desempenhar um papel importante, no 
qual o orçamento da UE deverá assumir 
uma parcela significativa, o que será 
possível se forem aprovados novos 
recursos próprios significativos; apoia a 
abordagem inovadora da Comissão, 
segundo a qual o orçamento da UE 
contribuirá para a consecução dos objetivos 
em matéria de clima também através das 
suas receitas; recorda que a aprovação de 
um cabaz de novos e genuínos recursos 
próprios permitirá um financiamento 
ambicioso da transição sem qualquer 
aumento das contribuições do RNB dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 282
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas;

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas; sublinha que os 
atuais recursos financeiros da UE não 
são suficientes para cumprir os objetivos 
do Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável e que só aceitará a 
proposta de orçamento se esta previr 
novos recursos próprios, de forma a evitar 
quaisquer encargos para os contribuintes 
ou a redução do financiamento de outras 
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políticas estratégicas;
Or. en

Alteração 283
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas;

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima e outros 
objetivos ambientais também através das 
suas receitas, nomeadamente estudando a 
criação de novos recursos próprios 
provenientes da cobrança de taxas sobre 
atividades prejudiciais ao ambiente, de 
modo a desincentivar este tipo de 
atividades, e respeitando o princípio do 
poluidor-pagador;

Or. en

Alteração 284
Paul Tang, Manon Aubry, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred 
Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas;

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas; recorda a 
posição de longa data do Parlamento a 
favor da criação de valor acrescentado e 
co-benefícios políticos através da 
introdução de novos recursos próprios 
verdes;

Or. en
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Alteração 285
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas;

13. Lamenta a abordagem sub-reptícia 
da Comissão, segundo a qual o orçamento 
da UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas, o que significa 
um acréscimo de novos impostos, e 
sublinha que o artigo 113.º do TFUE deve 
ser plenamente respeitado;

Or. en

Alteração 286
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas;

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima e ambiente 
também através das suas receitas;

Or. en

Alteração 287
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 

13. Entende a abordagem da Comissão, 
segundo a qual o orçamento da UE pode 
contribuir para a consecução dos objetivos 
em matéria de clima também através das 



AM\1209233PT.docx 155/315 PE652.496v02-00

PT

através das suas receitas; suas receitas;

Or. es

Alteração 288
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Apoia a abordagem inovadora da 
Comissão, segundo a qual o orçamento da 
UE contribuirá para a consecução dos 
objetivos em matéria de clima também 
através das suas receitas;

13. Regista a abordagem da Comissão, 
segundo a qual o orçamento da UE 
contribuirá para a consecução dos objetivos 
em matéria de clima também através das 
suas receitas;

Or. en

Alteração 289
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso 
baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas, a proteção 
do ambiente e a preservação de um 
mercado único justo, nomeadamente 
através da limitação do dumping fiscal; 
solicita, por conseguinte, a introdução de 
novos recursos próprios baseados nas 
receitas dos leilões no âmbito do Regime 
de comércio de licenças de emissão - que 
permitirão mobilizar entre 3 e 10 mil 
milhões de euros/ano, segundo a 
Comissão15-A, uma taxa sobre o mercado 
único – que poderá gerar 10 mil milhões 
de euros/ano, segundo a Comissão16-A, 
uma contribuição relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados - 
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financeiras; que permitirá obter 7 mil milhões de 
euros/ano, segundo a Comissão17-A, o 
futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono (5 a 14 mil milhões de 
euros/ano)18-A, uma sólida matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades - que permitirá 
mobilizar até 75 mil milhões de euros/ano 
com uma taxa de 5 %, com base em 
números fornecidos pela Comissão 
Europeia, e que poderia ser modulada em 
função da evolução da pegada de carbono 
das empresas19-A, um imposto sobre as 
empresas digitais20-A e um imposto sobre as 
transações financeiras - permitirá gerar 
57 mil milhões de euros/ano, segundo a 
Comissão (apesar do Brexit e da crise 
económica)21-A; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a ponderarem 
igualmente a criação de uma pequena 
taxa europeia sobre os bilionários e os 
multimilionários, que constituem o 1 % 
dos mais ricos, tal como proposto por 
Zucman et al., que poderia mobilizar até 
150 mil milhões de euros/ano22-A;
__________________
15-A 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
16-A Margit Schratzenstaller, 2018, «Tax-
based Own Resources as a Core Element 
of a Future-Oriented Design of the EU 
System of Own Resources»
17-A 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/budget-proposals-
modernising-budget-revenue-side-
may2018_en.pdf
18-A 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
19-A 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/bus
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iness/economic-analysis-taxation/data-
taxation_en
20-A 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
21-A Comissão Europeia, 2012, «The 
financial transaction tax will reduce 
Member States' GNI contributions to the 
EU budget by 50%»
22-A Margit Schratzenstaller, 2018, «Tax-
based Own Resources as a Core Element 
of a Future-Oriented Design of the EU 
System of Own Resources»

Or. en

Alteração 290
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor 
novos recursos próprios, que 
correspondam a objetivos essenciais da 
UE, incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a proteção do ambiente; 
solicita, por conseguinte, a introdução de 
novos recursos próprios baseados nas 
receitas dos leilões no âmbito do Regime 
de comércio de licenças de emissão, uma 
contribuição relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados, o 
futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades ou um recurso baseado nas 
operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Recorda a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios;

Or. en
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Alteração 291
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor 
novos recursos próprios, que 
correspondam a objetivos essenciais da 
UE, incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a proteção do ambiente; 
solicita, por conseguinte, a introdução de 
novos recursos próprios baseados nas 
receitas dos leilões no âmbito do Regime 
de comércio de licenças de emissão, uma 
contribuição relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados, o 
futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades ou um recurso baseado nas 
operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Rejeita a introdução de novos 
recursos próprios da UE, que acabará por 
conduzir a uma maior tributação das 
empresas e a uma maior pressão fiscal 
sobre os cidadãos;

Or. en

Alteração 292
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
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contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso 
baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 
financeiras;

contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades, um imposto sobre as 
grandes empresas digitais e um imposto 
sobre as transações financeiras; solicita à 
Comissão que faculte o mais rapidamente 
possível informações pormenorizadas 
sobre os recursos próprios propostos na 
sua comunicação de 27 de Maio de 2020 
sobre o Plano de Recuperação; considera 
que é necessário um calendário claro que 
preveja a introdução obrigatória de novos 
recursos próprios no decurso do próximo 
QFP; recorda a sua posição a favor da 
introdução de novos recursos próprios 
destinados a reembolsar, pelo menos, o 
capital e os juros dos empréstimos 
contraídos no âmbito do Instrumento de 
Recuperação;

Or. en

Alteração 293
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor 
novos recursos próprios, que 
correspondam a objetivos essenciais da 
UE, incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a proteção do ambiente; 
solicita, por conseguinte, a introdução de 
novos recursos próprios baseados nas 
receitas dos leilões no âmbito do Regime 

14. Recorda que «uma nação que 
tenta prosperar com base em impostos é 
como um homem com os pés num balde 
que tenta levantar-se puxando a alça»; 
rejeita os esforços cada vez mais 
inovadores da Comissão na procura de 
recursos próprios;
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de comércio de licenças de emissão, uma 
contribuição relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados, o 
futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades ou um recurso baseado nas 
operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 294
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no 
âmbito do Regime de comércio de licenças 
de emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado 
com as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso 
baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 
financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente;

Or. en

Alteração 295
Johan Van Overtveldt
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Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor 
novos recursos próprios, que 
correspondam a objetivos essenciais da 
UE, incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a proteção do ambiente; 
solicita, por conseguinte, a introdução de 
novos recursos próprios baseados nas 
receitas dos leilões no âmbito do Regime 
de comércio de licenças de emissão, uma 
contribuição relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados, o 
futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades ou um recurso baseado nas 
operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa à lista de potenciais candidatos a 
novos recursos próprios estabelecida no 
relatório intercalar do QFP; recorda que 
a contribuição baseada no RNB constitui 
um recurso próprio estável, fiável, justo e, 
por definição, suficiente para financiar o 
orçamento;

Or. en

Alteração 296
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor 
novos recursos próprios, que correspondam 
a objetivos essenciais da UE, incluindo a 
luta contra as alterações climáticas e a 
proteção do ambiente; solicita, por 
conseguinte, a introdução de novos 
recursos próprios baseados nas receitas 
dos leilões no âmbito do Regime de 
comércio de licenças de emissão, uma 

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e convida a Comissão a estudar 
as possibilidades de introduzir esses 
potenciais novos recursos próprios, que 
correspondam a objetivos essenciais da 
UE;
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contribuição relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados, o 
futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades ou um recurso baseado nas 
operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 297
Marek Belka, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras; 
insta os Estados-Membros a não 
comprometerem as soluções acima 
mencionadas, nomeadamente as 
relacionadas com a fiscalidade, 
inibindo-as de serem adotadas ou de 
serem afetadas como recursos próprios no 
orçamento da UE;
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Or. en

Alteração 298
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras; 
Considera que o combate à elisão fiscal é 
fundamental para dotar a UE de recursos 
para a transição ecológica e social;

Or. en

Alteração 299
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
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objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, nomeadamente ponderando a 
eliminação total das licenças de emissão 
gratuitas, um imposto sobre os 
combustíveis utilizados nos setores do 
transporte marítimo e da aviação, uma 
contribuição relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados, o 
futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades ou um recurso baseado nas 
operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 300
Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso 

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados, entre outros, nas receitas dos 
leilões no âmbito do Regime de comércio 
de licenças de emissão, uma contribuição 
relativa aos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados e o futuro 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras 
relacionado com as emissões de carbono;
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baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 
financeiras;

Or. en

Alteração 301
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor, após 
uma avaliação e apreciação exaustivas 
dos impactos nos Estados-Membros e nos 
setores em causa, novos recursos próprios, 
que correspondam a objetivos essenciais da 
UE, incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a proteção do ambiente; 
solicita, por conseguinte, a introdução de 
novos recursos próprios baseados nas 
receitas dos leilões no âmbito do Regime 
de comércio de licenças de emissão, uma 
contribuição relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados, o 
futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades ou um recurso baseado nas 
operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 302
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, incluindo as receitas de um 
alargamento do RCLE para o tráfego 
marítimo e aéreo, uma contribuição 
relativa aos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados, o futuro 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras 
relacionado com as emissões de carbono, 
uma matéria coletável comum consolidada 
do imposto sobre as sociedades ou um 
recurso baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 
financeiras;

Or. en

Alteração 303
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
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reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades e um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, 
incluindo um imposto excecional sobre os 
lucros realizados durante a crise, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 304
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a efetuar um 
estudo sobre possíveis novas formas de 
tributação, que correspondam a objetivos 
essenciais da UE, incluindo a luta contra as 
alterações climáticas e a proteção do 
ambiente; solicita, por conseguinte, que se 
proceda ao estudo e à avaliação do 
impacto da introdução de novos recursos 
próprios baseados nas receitas dos leilões 
no âmbito do Regime de comércio de 
licenças de emissão, uma contribuição 
relativa aos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados, o futuro 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras 
relacionado com as emissões de carbono, 
uma matéria coletável comum consolidada 
do imposto sobre as sociedades ou um 
recurso baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 
financeiras;

Or. es
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Alteração 305
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios, que 
poderiam, por exemplo, incluir recursos 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais ou um 
imposto sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 306
Frances Fitzgerald

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
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do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso 
baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 
financeiras;

do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono e outros potenciais 
novos recursos próprios, tendo em conta o 
princípio da subsidiariedade;

Or. en

Alteração 307
Carmen Avram

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto da UE sobre as empresas digitais 
até ao final de 2020 e um imposto sobre as 
transações financeiras;

Or. en
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Alteração 308
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso 
baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 
financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades, um imposto sobre as 
empresas digitais e um imposto sobre as 
transações financeiras;

Or. en

Alteração 309
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no 

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados numa contribuição relativa aos 
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âmbito do Regime de comércio de licenças 
de emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 310
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, um imposto sobre o querosene, 
o futuro mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras relacionado com as emissões de 
carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades ou um recurso baseado nas 
operações das grandes empresas, um 
imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 311
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com 
as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades ou um recurso 
baseado nas operações das grandes 
empresas, um imposto sobre as empresas 
digitais e um imposto sobre as transações 
financeiras;

14. Reitera a sua posição anterior 
relativa a candidatos a novos recursos 
próprios e insta a Comissão a propor novos 
recursos próprios, que correspondam a 
objetivos essenciais da UE, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a proteção 
do ambiente; solicita, por conseguinte, a 
introdução de novos recursos próprios 
baseados nas receitas dos leilões no âmbito 
do Regime de comércio de licenças de 
emissão, uma contribuição relativa aos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, um mecanismo de ajustamento 
nas fronteiras relacionado com as emissões 
de carbono, uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades, um imposto sobre a presença 
digital de grandes empresas, um imposto 
sobre o querosene e um imposto sobre as 
transações financeiras;

Or. en

Alteração 312
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Apoia o trabalho da Comissão no 
desenvolvimento de uma taxa baseada nas 
operações das grandes empresas; 
considera que as empresas multinacionais 
puderam aumentar a sua rentabilidade 
graças ao mercado único da UE sem 
terem tido de contribuir para a 
manutenção e o aprofundamento deste 
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mercado; solicita, neste contexto, que seja 
imposta uma taxa sobre as maiores 
empresas com um volume de negócios 
global de 750 milhões de euros pela 
utilização do mercado único; considera 
que a magnitude desta taxa deve 
corresponder à dimensão da empresa, e 
que as receitas dela decorrentes devem ser 
utilizadas para o reembolso da dívida 
contraída pela UE através do instrumento 
Next Generation EU;

Or. en

Alteração 313
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Clotilde Armand, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Sublinha que ambos os tipos de 
receitas, ambientais e não especificamente 
ambientais, serão indispensáveis para o 
estabelecimento de um cabaz fiável de 
novos e genuínos recursos próprios, uma 
vez que a percentagem das receitas 
geradas pelos impostos ambientais 
diminuirá proporcionalmente com o 
decorrer do tempo devido à adoção de 
práticas ecológicas por parte dos 
contribuintes e terá, por conseguinte, de 
ser compensada por recursos gerados 
pelas receitas do mercado único; salienta 
a urgência de chegar a acordo sobre os 
recursos próprios com o potencial de 
receitas mais elevado;

Or. en

Alteração 314
Valérie Hayer

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

14-A. Recorda que, de acordo com o 
princípio da universalidade, qualquer 
novo recurso próprio é utilizado 
indistintamente para financiar todas as 
despesas inscritas no orçamento anual da 
União; considera, a este respeito, que a 
utilização de novos recursos próprios para 
o reembolso dos empréstimos contraídos 
pela UE relacionados com o Instrumento 
de Recuperação constitui uma exceção 
única e necessária ao princípio da 
universalidade;

Or. en

Alteração 315
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Insta a Comissão a ter em conta os 
ativos irrecuperáveis em projetos 
energéticos que possam resultar da 
transição em cada um dos Estados-
Membros da UE; sublinha que, para 
compensar as perdas económicas 
relacionadas com a transição, são 
necessários investimentos para os projetos 
energéticos que já tenham sido iniciados e 
funcionem como uma solução de 
transição dos combustíveis fósseis para a 
energia verde;

Or. en

Alteração 316
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

14-A. Recorda que o abrandamento das 
alterações climáticas é um desafio urgente 
que a UE não pode enfrentar por si só; 
considera, a este respeito, que o 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras, 
relacionado com as emissões de carbono 
seria um instrumento importante para 
desencorajar o fabrico de produtos com 
elevada pegada de carbono também em 
países terceiros e proporcionaria 
condições de concorrência equitativas 
para os fabricantes da UE sujeitos ao 
regime de comércio de licenças de 
emissão da UE;

Or. en

Alteração 317
Carmen Avram

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Lamenta a decisão dos EUA de se 
retirarem das conversações sobre a 
criação de um imposto digital global no 
âmbito da OCDE; recorda a urgência e a 
necessidade de criar um imposto digital 
adaptado à realidade do novo século; 
solicita à Comissão Europeia que 
apresente uma nova proposta europeia até 
ao final de 2020;

Or. en

Alteração 318
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

14-A. Lamenta a abordagem da 
Comissão de criar novos impostos 
europeus, como o «imposto sobre o 
carbono» ou o «imposto sobre o plástico», 
que teriam um impacto muito negativo 
sobre os consumidores e as empresas num 
momento já de si difícil para a 
recuperação da economia, duramente 
afetada pela crise do coronavírus;

Or. en

Alteração 319
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Salienta que a via para a 
neutralidade climática deve exigir uma 
contribuição de todos os setores 
económicos para a redução das suas 
emissões para um nível próximo de zero e 
solicita à Comissão que crie um 
instrumento baseado no princípio do 
poluidor-pagador;

Or. en

Alteração 320
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Insta a Comissão a adotar até 21 
de junho de 2021 uma metodologia de 
acompanhamento atualizada para 
monitorizar e comunicar tendências 
relativas aos fluxos de capitais para 
investimentos sustentáveis em 
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conformidade com o Regulamento 
Taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 321
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 14-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

14 -B. Adverte que o Parlamento 
Europeu se manterá firme na sua posição 
de exigir todos os novos recursos próprios 
mencionados no presente relatório, a fim 
de, pelo menos, garantir os interesses e o 
capital do pacote Next Generation EU, 
bem como de colmatar o défice de 
financiamento do Pacto Ecológico a curto 
e longo prazo;

Or. en

Alteração 322
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureşan, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 14-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

14 -B. Insta todos os Estados-Membros a 
associarem-se ao quadro de cooperação 
reforçada para a aplicação de um imposto 
sobre as transações financeiras;

Or. en

Alteração 323
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 14-C (novo)
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Proposta de resolução Alteração

14-C. Insiste em que, com apenas dois 
recursos próprios, o imposto mundial 
sobre as transações financeiras e a 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades (MCCCIS), o 
orçamento da UE beneficiaria de novas 
receitas substanciais, o que quase o 
duplicaria, sem pedir um único euro 
adicional ao orçamento dos 
Estados-Membros, e sublinha que ambos 
se complementam bem, uma vez que as 
receitas da MCCCIS tendem a diminuir 
em tempos de crise, enquanto as do 
imposto mundial sobre as transações 
financeiras aumentam; lamenta que, 
apesar dos compromissos assumidos pelo 
Conselho Europeu em 2013 no que 
respeita à adoção de novos recursos 
próprios, ainda não existam verdadeiros 
novos recursos próprios em 2020; 
considera que a adoção de novos e 
genuínos recursos próprios constitui um 
«momento de verdade» para o futuro da 
União Europeia e a sua credibilidade no 
que respeita à agenda do Pacto 
Ecológico; recorda que o Parlamento não 
dará a sua aprovação ao QFP se não 
existir um acordo sobre a reforma do 
sistema de recursos próprios da União e 
sublinha que, sem um financiamento 
sério baseado em recursos próprios, o 
Pacto Ecológico corre o risco de se tornar 
um mero exercício de ecobranqueamento, 
o que o Parlamento também desaprova;

Or. en

Alteração 324
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 14-D (novo)
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Proposta de resolução Alteração

14-D. Faz notar que as condições que se 
aplicavam ao Reino Unido para apoiar a 
introdução de mecanismos de correção, 
estabelecidos nas conclusões do Conselho 
Europeu de Fontainebleau em 1984, já 
não se verificam; solicita, por 
conseguinte, a eliminação de todos os 
restantes mecanismos de correção 
concedidos à Alemanha, Áustria, 
Dinamarca, Suécia e Países Baixos, 
tornando assim mais transparente a 
estrutura do orçamento da UE e gerando 
fundos adicionais para o plano de 
investimento;

Or. en

Alteração 325
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 14-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-E. Insta a Comissão a propor 
melhorias às bases jurídicas existentes ou 
a criar novas bases jurídicas para que o 
Pacto Ecológico possa ser implantado em 
todos os nossos territórios a partir de 
2021;

Or. en

Alteração 326
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua estratégia climática 
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de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

e a sua política de concessão de 
empréstimos no setor dos transportes e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição; insta 
o BEI a pôr termo ao apoio a projetos de 
transportes não sustentáveis, incluindo os 
aeroportos e as autoestradas, e a fazer 
depender o apoio às empresas com 
utilização intensiva de carbono da 
publicação de metas climáticos 
cientificamente fundamentadas e de 
planos de transição sustentáveis em 
consonância com a transição social e 
ambiental; insta o BEI a velar por que os 
intermediários financeiros não sejam 
expostos a atividades que não contam com 
o seu apoio;

Or. en

Alteração 327
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição; 
incentiva o BEI a desempenhar um papel 
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ativo no apoio a projetos que contribuam 
para uma transição justa, como a 
investigação, a inovação e a digitalização, 
o acesso das PME ao financiamento, 
assim como o investimento social e as 
competências, tendo em conta, ao mesmo 
tempo, a adicionalidade que o 
financiamento do BEI pode proporcionar 
em conjugação com outras fontes;

Or. en

Alteração 328
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição, e a 
desenvolver uma metodologia clara e 
transparente utilizando a taxonomia da 
UE para assegurar que todos os projetos 
financiados sejam coerentes com os 
objetivos de temperatura do Acordo de 
Paris, em consonância com a transição 
para uma economia com impacto neutro 
no clima e o princípio de «não prejudicar 
significativamente» a biodiversidade e os 
ecossistemas;

Or. en
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Alteração 329
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de 
concessão de empréstimos no setor da 
energia e consagrar 50 % das suas 
operações às ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com a adoção pelo 
Banco Europeu de Investimento (BEI) da 
sua nova política de concessão de 
empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição; 
solicita uma revisão da estratégia de 
execução em 2020 para o alinhamento 
com o Acordo de Paris, incluindo um 
roteiro concreto para alcançar o objetivo 
granular de 50 % até 2025; bem como que 
seja assegurada a neutralidade climática 
dos restantes empréstimos, na sequência 
de um processo de consulta pública aberto 
e transparente;

Or. en

Alteração 330
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
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a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição; toma 
nota da recente declaração do presidente 
do BEI, Werner Hoyer, segundo a qual o 
banco esgotou a margem de concessão de 
empréstimo e é necessário um reforço da 
base de capital do BEI para prosseguir os 
ambiciosos projetos que apoiam a 
transição para uma economia sustentável;

Or. en

Alteração 331
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos e consagrar 50 % das suas 
operações às ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição; insta 
o BEI a utilizar a taxonomia da UE para 
garantir que todos os projetos financiados 
respeitem o princípio de «não prejudicar» 
e a adaptar as suas atividades aos 
objetivos e princípios do Acordo de Paris, 
tal como estabelecido no seu «roteiro do 
Banco para o Clima»;

Or. en

Alteração 332
Johan Van Overtveldt
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Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com o papel do BEI 
no Plano de Investimento do Pacto 
Ecológico Europeu e no Mecanismo para 
uma Transição Justa, desde que o BEI 
mantenha a sua notação AAA; 
congratula-se com os esforços do Banco 
Europeu de Investimento (BEI) no sentido 
de rever a sua política de concessão de 
empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição; 
sublinha que o BEI continua a ser um 
banco de investimento orientado pela 
procura;

Or. en

Alteração 333
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
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e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição; insta 
o BEI a rever e modificar as suas 
definições de ação climática, 
nomeadamente as definições de 
financiamento da sustentabilidade 
ambiental, em conformidade com a 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 334
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática e no cumprimento 
do Acordo de Paris, nomeadamente a 
contribuir de forma equitativa para o 
objetivo de limitar o aquecimento global a 
1,5 °C, reduzindo as emissões da União 
em 65 % até 2030, em comparação com os 
níveis de 1990, tendo simultaneamente em 
conta os diferentes cabazes energéticos dos 
Estados-Membros e prestando especial 
atenção aos setores e regiões mais afetados 
pela transição;

Or. en

Alteração 335
Frances Fitzgerald

Proposta de resolução
N.º 15
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Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia, 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental, pôr termo ao 
apoio financeiro aos projetos no domínio 
dos combustíveis fósseis até ao final de 
2021 e harmonizar a sua carteira de 
títulos, nomeadamente as operações do 
FEI, com os objetivos do Acordo de Paris; 
insta o BEI a empenhar-se na transição 
sustentável para a neutralidade climática, 
tendo simultaneamente em conta os 
diferentes cabazes energéticos dos Estados-
Membros e prestando especial atenção aos 
setores e regiões mais afetados pela 
transição;

Or. en

Alteração 336
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental, apelando ao 
mesmo tempo para que a sustentabilidade 
e o princípio de «não prejudicar 
significativamente» sejam respeitados em 
todas as atividades do BEI; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática e a economia 
circular, tendo simultaneamente em conta 
os diferentes cabazes energéticos dos 
Estados-Membros e prestando especial 
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atenção aos setores e regiões mais afetados 
pela transição;

Or. en

Alteração 337
Marek Belka

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição; 
sublinha a necessidade de o BEI incluir 
as diversas partes interessadas na 
determinação da necessidade dos projetos 
que serão por ele cofinanciados;

Or. en

Alteração 338
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de 
concessão de empréstimos no setor da 
energia e consagrar 50 % das suas 
operações às ações em matéria de clima e à 

15. Saúda as decisões tomadas em 14 
de novembro de 2019 pelo Conselho de 
Administração do BEI no sentido de 
alinhar a política do BEI por uma 
trajetória de aquecimento até um máximo 
de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais; 
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sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável 
para a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

congratula-se com a política revista do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) em 
matéria de concessão de empréstimos no 
setor da energia, solicita um roteiro 
concreto para alcançar o objetivo 
granular consagrado às ações em matéria 
de clima e à sustentabilidade ambiental até 
2025, bem como garantias para a 
neutralidade climática dos restantes 
empréstimos, na sequência de um 
processo de consulta pública aberto e 
transparente;

Or. en

Alteração 339
Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; louva o 
empenho do BEI em pôr termo ao 
financiamento dos projetos no domínio 
dos combustíveis fósseis até 2021; insta o 
BEI a empenhar-se na transição sustentável 
para a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

Or. en

Alteração 340
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 15
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Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável 
para a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Adverte que os esforços do Banco 
Europeu de Investimento (BEI) no sentido 
de rever a sua política de concessão de 
empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental poderão dar 
origem à formação de bolhas de ativos 
nos mercados em causa; insta o BEI a 
respeitar os diferentes cabazes energéticos 
dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 341
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de 
concessão de empréstimos no setor da 
energia e consagrar 50 % das suas 
operações às ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com o facto de o 
Banco Europeu de Investimento (BEI) ter 
revisto a sua política de concessão de 
empréstimos no setor da energia para 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
emissões realmente nulas até 2040, 
prestando simultaneamente especial 
atenção aos setores e regiões mais afetados 
pela transição;

Or. en

Alteração 342
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 15
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Proposta de resolução Alteração

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua política de concessão 
de empréstimos no setor da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

15. Congratula-se com os esforços do 
Banco Europeu de Investimento (BEI) no 
sentido de rever a sua estratégia climática, 
a sua política de concessão de empréstimos 
no setores dos transportes e da energia e 
consagrar 50 % das suas operações às 
ações em matéria de clima e à 
sustentabilidade ambiental; insta o BEI a 
empenhar-se na transição sustentável para 
a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes 
cabazes energéticos dos Estados-Membros 
e prestando especial atenção aos setores e 
regiões mais afetados pela transição;

Or. en

Alteração 343
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Salienta que, tendo em conta o 
nível de financiamento do banco para 
projetos destinados a preservar e proteger 
o ambiente natural e o bem-estar humano 
no montante de 16,52 mil milhões de 
euros em 201923-A, com um compromisso 
para essa data de uma percentagem de 
25 % do seu financiamento consagrada a 
este objetivo, considerado em conjunto 
com o seu compromisso de aumentar esta 
percentagem até 50 %, essa capacidade 
aumentará em 16 mil milhões de euros, 
no máximo, enquanto as necessidades de 
financiamento para alcançar a 
neutralidade carbónica até 2050 
ascendem a 660 mil milhões de 
euros/ano; recorda que a resposta do 
Banco à pandemia de COVID-19 deverá 
traduzir-se num investimento de 240 mil 
milhões de euros e que foi viabilizada 
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numa questão de semanas;
__________________
23-A 
https://www.eib.org/en/about/priorities/cli
mate-and-
environment/environment/index.htm

Or. en

Alteração 344
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Toma nota do documento de 
posição do BEI de 15 de junho de 2020 e 
reitera o seu apelo a favor de medidas 
ambiciosas e vinculativas, nomeadamente 
para fazer depender o apoio da adoção de 
medidas de eliminação progressiva em 
conformidade com os objetivos de 
descarbonização da UE para 2050, bem 
como para reforçar os critérios de 
elegibilidade para a ação climática, a fim 
de evitar o risco de os investimentos não 
conduzirem a reduções significativas dos 
gases com efeito de estufa (GEE); apela 
ainda a que todos os intermediários 
financeiros que recebem financiamento 
do BEI disponham de um plano de 
descarbonização;

Or. en

Alteração 345
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Sublinha que o financiamento 
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necessário para alcançar a neutralidade 
carbónica até 2050 ascende a 500 mil 
milhões de euros/ano e insiste em que, 
pelo menos, metade deste montante deve 
provir de investimentos privados; crê que 
a realização de diálogos específicos entre 
os setores público e privado, bem como 
entre as instituições financeiras e os 
representantes da indústria, deverá 
facilitar o investimento privado em 
projetos sustentáveis; considera que esses 
diálogos devem basear-se nos resultados 
da investigação científica, que também 
deverá receber financiamento no âmbito 
do Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 346
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Solicita ao BEI que estabeleça 
limiares de entrada mais baixos para os 
financiamentos sustentáveis, a fim de 
também permitir às PME aceder aos seus 
investimentos e aumentar a respetiva 
eficácia; solicita à Comissão que, em 
sinergia com o BEI e os bancos de 
fomento nacionais, canalize diretamente, 
pelo menos, 40 % dos fundos gerados pelo 
Pacto Ecológico para programas 
transparentes e de fácil acesso destinados 
às PME e às microempresas europeias;

Or. en

Alteração 347
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques
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Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Considera que, para que o BEI 
possa desempenhar com êxito a sua 
função no financiamento do Pacto 
Ecológico, é fundamental adotar uma 
abordagem ascendente e participativa e 
melhorar a coordenação com as diversas 
partes interessadas, como os órgãos do 
poder local e regional e os representantes 
da sociedade civil;

Or. en

Alteração 348
Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Salienta que a resposta do BEI à 
pandemia de Covid-19 deve ser coerente 
com os objetivos do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável; observa, 
no entanto, que nem todos os projetos 
financiados podem contribuir para a 
realização dos objetivos da UE em 
matéria de clima e insiste que este facto 
não deve obstar ao seu financiamento;

Or. en

Alteração 349
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Insta o BEI a pôr termo ao apoio a 
projetos de transportes não sustentáveis e 
a fazer subordinar o apoio a grandes 
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empresas com utilização intensiva de 
carbono à adoção e publicação de planos 
de transição verificáveis para alcançar os 
objetivos de neutralidade climática;

Or. en

Alteração 350
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15 -B. Recorda que, desde 2015, o BCE 
criou mais de 2 600 mil milhões de euros 
sem qualquer condição de que este 
dinheiro sirva para alimentar a economia 
real, criar postos de trabalho, financiar 
ações climáticas ou contribuir para a 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, sendo que 
apenas 11 % destas verbas chegaram à 
economia real; recorda que, em 2008, 
foram encontradas soluções técnicas em 
menos de uma semana, em vários países, 
para garantir que os 1 000 mil milhões de 
euros criados pelo BCE seriam 
canalizados para salvar os bancos; 
recorda que, em 2020, mesmo antes do 
lançamento do Produto Individual de 
Reforma Pan-Europeu (PIRPE) no 
contexto do surto de COVID-19 (1 350 mil 
milhões de euros anunciados entre 18 de 
março e 19 de junho), o BCE decidiu 
aumentar o seu balanço em 240 mil 
milhões de euros adicionais24-A; recorda 
que, em 18 de junho, o BCE emprestou 
mais 1 308 mil milhões de euros à taxa de 
juro negativa (-1%) no contexto do seu 
programa TLTRO; insiste em que a 
criação monetária pelo BCE poderia ser 
reduzida para metade e ter um melhor 
impacto na estabilidade da economia, 
além de limitar as fugas para a 
especulação, se estes montantes fossem 
canalizados para investimentos a favor do 
clima e do emprego através do Banco 



AM\1209233PT.docx 195/315 PE652.496v02-00

PT

para o Clima;
__________________
24-A 
https://www.lalibre.be/economie/placemen
ts/la-bce-va-racheter-20-milliards-d-
euros-de-dettes-chaque-mois-
5d7a30ecd8ad5847dc99577d

Or. en

Alteração 351
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15 -B. Recorda que a revisão da política 
de empréstimos do BEI no domínio dos 
transportes é uma prioridade essencial e 
apela à adoção célere de uma nova 
política de financiamento dos transportes 
para apoiar a descarbonização do setor 
dos transportes da União até 2050, 
nomeadamente pondo fim ao apoio do 
BEI às aeronaves que funcionam com 
querosene e fazendo depender o apoio do 
BEI aos aeroportos da condição de estes 
não aumentarem a sua capacidade; apela 
à aplicação de novas políticas nos setores 
industriais com utilização intensiva de 
carbono em que o BEI desenvolve 
atividades, como os setores do cimento, da 
petroquímica e do aço, centrando-se na 
sustentabilidade e na transição destes 
setores e na promoção de uma economia 
circular baseada em ciclos de materiais 
não tóxicos, com vista a proceder ao 
alinhamento de todos os empréstimos 
setoriais para alcançar a neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar; insta o 
BEI a divulgar anualmente a parte dos 
seus ativos que financia atividades 
qualificadas como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental em conformidade com 
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a taxonomia da UE;
Or. en

Alteração 352
Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15 -B. Salienta que, para que o Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável seja eficaz, a UE tem de 
trabalhar com os seus parceiros 
financeiros, incluindo o BEI, o BERD, os 
bancos e instituições de fomento 
nacionais e outras instituições financeiras 
internacionais (IFI). Congratula-se com a 
estratégia energética adotada pelo Banco 
Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BERD) em 2018, que 
coloca a descarbonização no centro das 
suas operações neste setor, e com a sua 
taxa de financiamento de 46 % da ação 
climática em 2019;

Or. en

Alteração 353
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 15-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-C. Recorda que, para que o BEI - 
Banco para o Clima possa aumentar 
substancialmente a sua concessão de 
empréstimos, tem de dispor de novos 
títulos de capital, mas que um grande 
número de Estados-Membros não deseja 
aumentar as suas participações no capital 
do BEI; recorda que, embora o BCE não 
tenha direito a tornar-se acionista do BEI, 
nada o impede de lhe proporcionar 
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quase-capital através de empréstimos 
subordinados; salienta que, se 
disponibilizasse 100 mil milhões de 
quase-capital, o BCE aumentaria os 
títulos de capital do BEI em 50 mil 
milhões, permitindo ao BEI - Banco para 
o Clima desenvolver uma política de 
concessão de empréstimos muito mais 
ambiciosa, aumentando gradualmente 
para uma capacidade de concessão de 
empréstimo sem juros de 300 mil milhões 
de euros/ano, o que representaria um 
contributo muito mais significativo para 
satisfazer as necessidades de investimento 
estimadas em, pelo menos, 660 mil 
milhões de euros/ ano; convida a 
Comissão Europeia, o BCE e o BEI a 
analisarem a possibilidade de o BCE 
reforçar o quase-capital do BEI - Banco 
para o Clima (ou de uma filial do BEI 
especificamente dedicada ao clima), e a 
estudarem qualquer outra solução técnica 
que permita alcançar esses montantes de 
empréstimos;

Or. en

Alteração 354
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-C. Toma igualmente nota da 
estratégia energética adotada pelo Banco 
Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BERD) em 2018 e da 
sua taxa de financiamento de 46 % da 
ação climática em 2019;

Or. en

Alteração 355
Pierre Larrouturou



PE652.496v02-00 198/315 AM\1209233PT.docx

PT

Proposta de resolução
N.º 15-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-D. Apela com urgência a um reforço 
das competências do Parlamento na 
orientação estratégica e nas políticas do 
BEI, a fim de assegurar o escrutínio 
democrático dos investimentos;

Or. en

Alteração 356
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento 
nacionais e das instituições financeiras 
internacionais (IFI) no financiamento de 
projetos sustentáveis, contribuindo, assim, 
para a realização dos objetivos do Acordo 
de Paris;

Suprimido

Or. en

Alteração 357
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
sustentáveis, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris;

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
sustentáveis, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris; salienta que, dada a sua experiência 
e capacidade a nível nacional e regional, 
os bancos e instituições de fomento 
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nacionais podem ser determinantes para 
maximizar o impacto dos fundos públicos, 
podendo ser selecionados como parceiros 
de execução no âmbito do InvestEU para 
contribuir para a consecução dos 
objetivos climáticos da União;

Or. en

Alteração 358
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
sustentáveis, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris;

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
sustentáveis do Pacto Ecológico ligados ao 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris; sublinha que o Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) 
pode contribuir para a realização do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável e a mobilização de 
investimentos na Europa e fora dela para 
a proteção do clima e do ambiente;

Or. en

Alteração 359
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
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sustentáveis, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris;

sustentáveis, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris e de outros objetivos ambientais da 
UE; sublinha a importância de assegurar 
o apoio técnico local aos promotores de 
projetos e à inovação, bem como o papel 
dos viveiros de projetos que ajudam os 
projetos a amadurecer para poderem 
receber financiamento;

Or. en

Alteração 360
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
sustentáveis, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris;

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
sustentáveis, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris; salienta que o financiamento das 
PME é fundamental para o êxito da 
execução do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 361
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn Regner, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
sustentáveis, contribuindo, assim, para a 

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI), incluindo o Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento e o 
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realização dos objetivos do Acordo de 
Paris;

Banco Mundial, no financiamento de 
projetos sustentáveis, contribuindo, assim, 
para a realização dos objetivos do Acordo 
de Paris;

Or. en

Alteração 362
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e das instituições financeiras internacionais 
(IFI) no financiamento de projetos 
sustentáveis, contribuindo, assim, para a 
realização dos objetivos do Acordo de 
Paris;

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
(BIFN) e das instituições financeiras 
internacionais (IFI) no financiamento de 
projetos sustentáveis, contribuindo, assim, 
para a realização dos objetivos do Acordo 
de Paris;

Or. en

Alteração 363
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece o importante papel dos 
bancos e instituições de fomento 
nacionais e das instituições financeiras 
internacionais (IFI) no financiamento de 
projetos sustentáveis, contribuindo, assim, 
para a realização dos objetivos do Acordo 
de Paris;

16. Reconhece o importante papel da 
existência de políticas monetárias sólidas, 
da estabilidade da oferta monetária, da 
estabilidade dos preços e de taxas de juro 
normais no financiamento de projetos 
sustentáveis, que requerem horizontes 
temporais mais longos e têm menor 
preferência temporal;

Or. en

Alteração 364
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureşan, Margarida Marques
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Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Sublinha igualmente as vantagens 
dos bancos e instituições de fomento 
nacionais na conceção, gestão e 
financiamento de projetos relativamente 
mais pequenos graças à sua experiência 
neste domínio; congratula-se, por 
conseguinte, com a sua participação em 
diferentes aspetos do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável, por serem os organismos 
mais adequados para canalizar os 
investimentos a nível europeu para o 
terreno à escala local;

Or. en

Alteração 365
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Frisa a importância de facilitar o 
acesso ao financiamento público e 
privado, com vista a apoiar o aumento dos 
investimentos verdes, do desenvolvimento 
e do acesso às ferramentas de 
digitalização, à modernização e à 
inovação, que permitirão aos agricultores, 
ao setor agrícola e às zonas rurais 
corresponder aos desafios e às 
oportunidades decorrentes da realização 
dos objetivos e da ambição do Pacto 
Ecológico;

Or. en

Alteração 366
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Observa que o investimento 
público pode contribuir para a 
recuperação sustentável e a resiliência 
quando o financiamento se destina a 
investimentos ecológicos, como as redes 
elétricas, as super-redes e as redes 
inteligentes, as redes ferroviárias e os 
caminhos de ferro, a eficiência energética 
e os projetos de economia circular;

Or. en

Alteração 367
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Convida os Estados-Membros a 
instituírem autoridades independentes de 
supervisão da recuperação e da resiliência 
para monitorizar a aplicação dos fundos 
de recuperação da UE;

Or. en

Alteração 368
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16 -B. Salienta que as diferenças nos 
pontos de partida e no potencial de 
desenvolvimento dos diferentes 
Estados-Membros e regiões devem ser 
tomadas em consideração na elaboração 
dos planos nacionais, na afetação das 
verbas e na perspetiva financeira de longo 
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prazo;
Or. en

Alteração 369
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos 
de garantia e no seu exercício anual de 
testes de esforço, avaliando 
simultaneamente as formas de orientar a 
concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia sustentável 
após a crise da COVI-19;

17. Considera que a luta contra as 
alterações climáticas e a promoção da 
sustentabilidade fazem parte do mandato 
do BCE e recorda a declaração do seu 
presidente de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; congratula-se com a ambição 
manifestada na recente resposta do 
Eurosistema às consultas públicas da 
Comissão Europeia sobre a estratégia 
renovada de financiamento sustentável e 
a revisão da Diretiva Divulgação de 
Informações Não Financeiras; insta o 
BCE a proceder à revisão da sua 
estratégia de política monetária para 
alinhar o seu exercício anual de testes de 
esforço com o Acordo de Paris e a 
divulgar anualmente o seu nível de 
alinhamento com este acordo, 
estabelecendo simultaneamente um 
roteiro claro com objetivos, utilizando 
adequadamente a taxonomia da UE para 
estas ações, sempre que pertinente, e 
avaliando também as formas de orientar a 
concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia sustentável 
após a crise da COVI-19;

Or. en

Alteração 370
Manon Aubry
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Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19; considera que o BCE deve 
alinhar o seu quadro de ativos de garantia 
e o programa de compra de ativos do setor 
empresarial com o compromisso do BEI 
de eliminar progressivamente os 
combustíveis fósseis a partir de 2021; 
entende que o BCE deve também excluir a 
energia nuclear do seu quadro de ativos 
de garantia e do programa de compra de 
ativos do setor empresarial;

Or. en

Alteração 371
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, 
Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, 
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
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viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19; incentiva o BCE a avançar com 
a revisão da sua política monetária, a fim 
de avaliar o financiamento de atividades 
económicas que prejudiquem 
significativamente os objetivos ambientais 
e sociais; insta o BCE a divulgar todos os 
anos o seu grau de alinhamento com o 
Acordo de Paris e a sua exposição à 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 372
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE visa apoiar o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais e como forma de reequilibrar 
rapidamente a sua carteira de obrigações, 
com forte presença de ativos relacionados 
com o carbono, no contexto do programa 
de compra de ativos do setor empresarial 
(CSPP); insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19; insta o BCE a divulgar 
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anualmente a parte dos seus ativos que 
financia atividades qualificadas como 
economicamente sustentáveis do ponto de 
vista ambiental em conformidade com a 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 373
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos 
de garantia e no seu exercício anual de 
testes de esforço, avaliando 
simultaneamente as formas de orientar a 
concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia 
sustentável após a crise da COVI-19;

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais;

Or. en

Alteração 374
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
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ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; salienta que as catástrofes 
ambientais e climáticas representam cada 
vez mais riscos para a estabilidade 
financeira e, por conseguinte, a 
regulamentação e supervisão prudenciais 
devem incorporar melhor esses riscos a 
longo prazo nas suas avaliações; insta o 
BCE a avaliar a viabilidade de incluir 
critérios de sustentabilidade no seu quadro 
de ativos de garantia e no seu exercício 
anual de testes de esforço, avaliando 
simultaneamente as formas de orientar a 
concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia sustentável 
após a crise da COVI-19;

Or. en

Alteração 375
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos 
de garantia e no seu exercício anual de 
testes de esforço, avaliando 
simultaneamente as formas de orientar a 
concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia 
sustentável após a crise da COVI-19;

17. Toma nota da declaração do 
presidente do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; interroga-se se estas operações se 
enquadram no âmbito do mandato do 
BCE, consagrado no artigo 127.º do 
TFUE;

Or. en

Alteração 376
Clara Ponsatí Obiols
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Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; considera que o BCE deve 
considerar a taxonomia como um critério 
de elegibilidade essencial do programa de 
compra de ativos do setor empresarial; 
insta o BCE a avaliar a viabilidade de 
incluir critérios de sustentabilidade no seu 
quadro de ativos de garantia e no seu 
exercício anual de testes de esforço, 
avaliando simultaneamente as formas de 
orientar a concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia sustentável 
após a crise da COVI-19;

Or. en

Alteração 377
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
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COVI-19; COVI-19; considera que a energia 
nuclear não deve ser considerada uma 
energia de transição;

Or. en

Alteração 378
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; considera que essa taxonomia 
deve ser plenamente compatível com o 
Regulamento Taxonomia da UE; insta o 
BCE a avaliar a viabilidade de incluir 
critérios de sustentabilidade no seu quadro 
de ativos de garantia e no seu exercício 
anual de testes de esforço, avaliando 
simultaneamente as formas de orientar a 
concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia sustentável 
após a crise da COVI-19;

Or. en

Alteração 379
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a incluir critérios de 
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viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

Or. en

Alteração 380
Caroline Nagtegaal

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos 
de garantia e no seu exercício anual de 
testes de esforço, avaliando 
simultaneamente as formas de orientar a 
concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia sustentável 
após a crise da COVI-19;

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu exercício anual de 
testes de esforço, avaliando 
simultaneamente as formas de orientar a 
concessão de empréstimos para 
investimentos em transição energética e 
para reconstruir uma economia sustentável 
após a crise da COVI-19;

Or. en

Alteração 381
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 

17. Recorda a declaração do presidente 
do BCE de que o BCE apoia o 
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desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a avaliar a 
viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em 
transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da 
COVI-19;

desenvolvimento de uma taxonomia que 
facilite a incorporação de considerações 
ambientais nas carteiras dos bancos 
centrais; insta o BCE a incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de 
garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as 
formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos na 
transição energética e na economia 
circular e para reconstruir uma economia 
sustentável após a crise da COVI-19;

Or. en

Alteração 382
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Insta as Autoridades Europeias de 
Supervisão (AES) a, em conjunto com as 
autoridades nacionais competentes 
(ANC), elaborarem anualmente testes de 
esforço de adaptação às alterações 
climáticas nas instituições financeiras que 
supervisionam, tal como no momento 
presente se debate, nomeadamente, na 
Rede para a Ecologização do Sistema 
Financeiro, que reúne bancos centrais e 
reguladores, a fim de compreender onde e 
em que medida os riscos financeiros 
relacionados com o clima se encontram 
nas carteiras das instituições financeiras 
pertinentes da UE;

Or. en

Alteração 383
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

17-A. Recorda que uma percentagem 
significativa da dotação da política 
agrícola comum (PAC) será utilizada para 
apoiar objetivos e requisitos relacionados 
com o ambiente e o clima; relembra que a 
reforma da PAC ainda está em curso e 
que estão a decorrer debates sobre estes 
objetivos e requisitos ambientais e 
climáticos;

Or. en

Alteração 384
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Apoia os apelos do Banco Central 
Europeu e da Rede para a Ecologização 
do Sistema Financeiro, que reúne bancos 
centrais e reguladores, no sentido de 
alargar a taxonomia da UE a atividades 
económicas não sustentáveis o mais 
rapidamente possível; insta a Comissão a 
apresentar uma proposta legislativa a este 
respeito antes do final de 2020;

Or. en

Alteração 385
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Apoia os apelos do Banco Central 
Europeu e da Rede para a Ecologização 
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do Sistema Financeiro, que reúne bancos 
centrais e reguladores, no sentido de 
alargar a taxonomia da UE a atividades 
não sustentáveis o mais rapidamente 
possível, o que permitiria aos reguladores 
financeiros avaliar melhor os riscos 
financeiros relacionados com a 
sustentabilidade;

Or. en

Alteração 386
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Insta o BCE a apresentar até ao 
final de 2020 um relatório público sobre a 
possibilidade de cancelar a parte da dívida 
pública que detém; considera que, com 
esse alívio da dívida, apoiará o 
investimento dos Estados-Membros em 
atividades sustentáveis e cumprirá as 
obrigações que lhe incumbem nos termos 
do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 387
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Insta o BCE a divulgar todos os 
anos o seu grau de alinhamento com o 
Acordo de Paris e a sua exposição à 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 388
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn 
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Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17 -B. Insta as Autoridades Europeias de 
Supervisão (AES) a, em conjunto com as 
autoridades nacionais competentes 
(ANC), elaborarem com celeridade testes 
anuais dos cenários climáticos nas 
instituições financeiras que 
supervisionam, tal como no momento 
presente se debate, nomeadamente, na 
Rede para a Ecologização do Sistema 
Financeiro, a fim de compreender onde e 
em que medida os riscos financeiros 
relacionados com o clima se encontram 
nas carteiras das instituições financeiras 
pertinentes da UE;

Or. en

Alteração 389
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável que integre a 
sustentabilidade em toda a 
regulamentação financeira mediante 
revisões legislativas, incorporando 
nomeadamente os riscos de 
sustentabilidade nas metodologias de 
notação de crédito, nos testes de esforço e 
nos requisitos de capital; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade com os indicadores-chave 
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de desempenho específicos de cada setor, 
de uma revisão do atual quadro de 
divulgação de informações pelas 
empresas para o converter em normas 
integrados de contabilidade e de 
comunicação de informações, com uma 
auditoria independente e um mecanismo 
de verificação, e da criação de um registo 
público eletrónico de dados da UE sobre a 
sustentabilidade que permita comparar as 
empresas em função do seu impacto e do 
seu desempenho em matéria de 
sustentabilidade com os objetivos 
científicos em matéria de clima e 
ambiente; considera que devem ser 
desenvolvidas normas simplificadas de 
comunicação de informações para as 
PME, a fim de lhes permitir participar 
plenamente nos mercados de capitais;

Or. en

Alteração 390
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Valérie 
Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade 
com metodologias transparentes para 
garantir que os dados possam ser 
analisados de forma independente, a fim 
de reduzir a dependência excessiva de 
fornecedores de dados não pertencentes à 
UE e eliminar qualquer potencial conflito 
de interesses entre os prestadores de 
serviços de notação de crédito e os 
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emissores de rótulos, registando em 
particular a recomendação do Fórum de 
Alto Nível sobre a União dos Mercados de 
Capitais (UMC) de incluir os dados SRD e 
NFI num ponto único de acesso da UE;

Or. en

Alteração 391
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes, de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade com os indicadores-chave 
de desempenho específicos de cada setor, 
de um registo público de dados da UE 
sobre a sustentabilidade e da integração da 
sustentabilidade em toda a legislação 
financeira através de revisões legislativas, 
permitindo aos investidores melhor ter em 
conta as suas preferências em matéria de 
sustentabilidade;

Or. en

Alteração 392
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
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necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

necessidade de um rótulo ecológico 
evolutivo da UE para os produtos 
financeiros, de uma norma europeia 
vinculativa de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade; 
considera que uma parte importante das 
obrigações da UE a serem emitidas para 
financiar o plano de recuperação deve sê-
lo em conformidade com a norma 
europeia de obrigações verdes; 

Or. en

Alteração 393
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade; 
recorda a real importância do 
financiamento ecológico para o papel 
internacional do euro na próxima década;

Or. en

Alteração 394
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 18
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Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade, 
bem como da integração da 
sustentabilidade em toda a legislação 
financeira através de revisões legislativas;

Or. en

Alteração 395
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um 
registo público de dados sobre a 
sustentabilidade;

18. Apoia uma estratégia sustentável de 
financiamento por capitais próprios 
baseada numa economia sólida; salienta a 
necessidade e dados sobre a 
sustentabilidade mais fiáveis, comparáveis 
e acessíveis, obtidos através de estudos de 
mercado independentes;

Or. en

Alteração 396
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 18



PE652.496v02-00 220/315 AM\1209233PT.docx

PT

Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes, de 
um índice de referência da UE para a 
transição climática e de um índices de 
referência alinhado com o Acordo de 
Paris, de dados sobre a sustentabilidade 
mais fiáveis, comparáveis e acessíveis, 
obtidos através da harmonização dos 
indicadores de sustentabilidade e da 
criação de um registo público de dados 
sobre a sustentabilidade;

Or. en

Alteração 397
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de um rótulo ecológico da UE 
para os produtos financeiros, de uma 
norma europeia de obrigações verdes e de 
dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, 
comparáveis e acessíveis, obtidos através 
da harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

18. Apoia uma estratégia renovada de 
financiamento sustentável; salienta a 
necessidade de uma norma europeia de 
obrigações verdes e de dados sobre a 
sustentabilidade mais fiáveis, comparáveis 
e acessíveis, obtidos através da 
harmonização dos indicadores de 
sustentabilidade e da criação de um registo 
público de dados sobre a sustentabilidade;

Or. es

Alteração 398
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Joachim Schuster, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Evelyn Regner, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Louva os progressos realizados 
com base nas iniciativas incluídas no 
Plano de Ação para o Financiamento 
Sustentável de 2018; solicita a célere 
adoção de legislação secundária, tendo 
em conta o conjunto dos critérios e 
indicadores de sustentabilidade; solicita 
especificamente uma rápida aplicação do 
princípio de «não prejudicar 
significativamente», tal como definido nos 
regulamentos relativos à divulgação de 
informações e à taxonomia; salienta a 
importância de dispor de requisitos de 
divulgação igualmente ambiciosos para 
todos os produtos financeiros;

Or. en

Alteração 399
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insiste em que é indispensável 
dispor de dados mais fiáveis, comparáveis 
e acessíveis sobre sustentabilidade para 
que o sistema financeiro sustentável da 
UE funcione na prática. As obrigações de 
comunicação de informações das 
sociedades devem estar alinhados com a 
taxonomia e o regulamento relativo à 
divulgação de informações e estar 
disponíveis num formato normalizado e 
digital. Um registo público de dados sobre 
sustentabilidade é fundamental para 
tornar os dados acessíveis ao público e 
pode aliviar os encargos tanto para os 
investidores como para os intermediários 
como «ponto único de acesso»;

Or. en
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Alteração 400
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera que é correto 
desincentivar os investimentos não 
sustentáveis, mas também crê firmemente 
que as empresas que cumprem as regras 
sobre investimentos sustentáveis devem 
ser recompensadas, por um lado para 
fomentar os investimentos económicos em 
atividades sustentáveis e, por outro, para 
evitar que as empresas deslocalizem as 
suas atividades para países terceiros com 
diferentes objetivos ambientais em 
matéria de neutralidade climática;

Or. en

Alteração 401
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta a Comissão a propor as 
medidas legislativas e não legislativas 
necessárias para incentivar o 
investimento de retalho sustentável, 
incluindo a informação normalizada e 
acessível sobre sustentabilidade divulgada 
para os fundos de retalho e a medição dos 
seus impactos sobre a sustentabilidade no 
terreno;

Or. en

Alteração 402
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18 -B. Recorda o facto de o BEI ser o 
maior emissor mundial de obrigações 
verdes e ter sido pioneiro no lançamento 
bem-sucedido das obrigações verdes, que 
mobilizaram mais de 23 mil milhões de 
euros ao longo de 11 anos, com o 
mercado mundial das obrigações verdes a 
valer atualmente mais de 400 mil milhões 
de euros; observa que um dos principais 
desafios foi a definição de normas 
comuns para evitar o ecobranqueamento; 
congratula-se com as novas obrigações de 
sensibilização em matéria de 
sustentabilidade do BEI, lançadas em 
2018 e concebidas para apoiar o 
investimento ligados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas; sublinha a importância de definir 
normas comuns relativas a estas novas 
obrigações, a fim de garantir a 
transparência, a verificabilidade e a 
mensurabilidade dos projetos; insta o BEI 
a prosseguir e a alargar a emissão de 
obrigações verdes elegíveis para compra 
pelo Banco Central Europeu, com vista a 
facilitar a aplicação do Pacto Ecológico 
Europeu, bem como a contribuir para o 
desenvolvimento do mercado de 
obrigações verdes com base no trabalho 
realizado no âmbito do plano de ação da 
UE sobre o financiamento do crescimento 
sustentável e da taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 403
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18 -B. Insta a Comissão a seguir 
rapidamente o parecer do Grupo Técnico 
de Peritos sobre Financiamento 
Sustentável e a excluir totalmente a 
produção de energia nuclear como 
atividade sustentável, tal como definida 
pelo quadro da taxonomia, inclusive como 
uma atividade de transição;

Or. en

Alteração 404
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18 -B. Convida a Comissão a adotar uma 
abordagem gradual para introduzir um 
rótulo ecológico harmonizado para os 
produtos financeiros, a fim de que todos 
os intervenientes no mercado disponham 
do tempo necessário para se adaptarem às 
normas;

Or. en

Alteração 405
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais;

Suprimido
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Or. en

Alteração 406
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais;

Suprimido

Or. en

Alteração 407
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais;

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais; solicita 
que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» incida em objetivos 
sociais concretos, como o absentismo dos 
trabalhadores, a percentagem de 
trabalhadores a tempo inteiro e de 
trabalhadores com contratos a longo 
prazo, a percentagem de salários acima do 
salário mínimo vital, a disparidade 
salarial entre homens e mulheres e entre 
grupos étnicos, o rácio entre o salário e a 
remuneração variável dos presidentes e 
diretores executivos e dos trabalhadores 
médios, o cumprimento das obrigações 
fiscais e as práticas de corrupção; solicita 
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que as atividades desenvolvidas pelas 
empresas que não consigam alcançar 
uma pontuação suficiente em qualquer 
um dos parâmetros acima referidos não 
sejam consideradas atividades económicas 
sustentáveis, tal como definidas no 
Regulamento Divulgação e no 
Regulamento Taxonomia;

Or. en

Alteração 408
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais;

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais; recorda 
que, até dezembro de 2021, a Comissão 
deve publicar um relatório que estabeleça 
os requisitos para o alargamento do 
âmbito de aplicação do Regulamento 
Taxonomia de modo a abranger os 
objetivos sociais;

Or. en

Alteração 409
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais;

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e de uma revisão ambiciosa da 
Diretiva Divulgação de Informações Não 
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Financeiras;

Or. en

Alteração 410
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais;

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade com 
a maior brevidade possível, em particular 
através de uma avaliação do alargamento 
do âmbito de aplicação da taxonomia e da 
elaboração de uma norma da UE para as 
obrigações sociais;

Or. en

Alteração 411
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais;

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através da elaboração de uma 
norma da UE para as obrigações sociais;

Or. en

Alteração 412
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através de uma avaliação do 
alargamento do âmbito de aplicação da 
taxonomia e da elaboração de uma norma 
da UE para as obrigações sociais;

19. Insiste na integração dos objetivos 
sociais no quadro de sustentabilidade, em 
particular através do alargamento previsto 
do âmbito de aplicação da taxonomia e da 
elaboração de uma norma da UE para as 
obrigações sociais;

Or. en

Alteração 413
Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Recorda o artigo 26.º, n.º 2, do 
regulamento relativo à taxonomia (UE) 
2020 /... [Regulamento Taxonomia] do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
confere mandato à Comissão avaliar a 
aplicação de uma taxonomia «castanha» 
até 31 de dezembro de 2021;

Or. en

Alteração 414
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Solicita a criação de uma 
taxonomia «castanha», tal como 
recomendado pelo Banco Central 
Europeu e pela Rede para a Ecologização 
do Sistema Financeiro, que reúne bancos 
centrais e reguladores;

Or. en
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Alteração 415
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através 
de direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das 
obrigações fiduciárias para os gestores de 
topo, bem como da elaboração de 
relatórios de sustentabilidade obrigatórios 
e do dever de diligência para as 
instituições financeiras e as grandes 
empresas; congratula-se com a 
preparação de uma iniciativa sobre a 
governação sustentável das empresas;

Suprimido

Or. en

Alteração 416
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através de 
direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das obrigações 
fiduciárias para os gestores de topo, bem 
como da elaboração de relatórios de 
sustentabilidade obrigatórios e do dever de 
diligência para as instituições financeiras e 
as grandes empresas; congratula-se com a 
preparação de uma iniciativa sobre a 
governação sustentável das empresas;

20. Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através de 
direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração, de regras 
vinculativas em matéria de paridade de 
género e das obrigações fiduciárias para os 
gestores de topo, bem como da elaboração 
de relatórios de sustentabilidade 
obrigatórios e do dever de diligência para 
as instituições financeiras e as grandes 
empresas; congratula-se com a preparação 
de uma iniciativa sobre a governação 
sustentável das empresas e a próxima 
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revisão dos requisitos da UE em matéria 
de informação não financeira; sublinha 
que essa revisão deve garantir uma 
comunicação de informações abrangentes 
e de alta qualidade sobre sustentabilidade 
por participantes do setor privado; solicita 
à Comissão que apresente uma proposta 
legislativa sobre os deveres dos diretores, 
incluindo estratégias de sustentabilidade 
obrigatórias e objetivos mensuráveis para 
as grandes empresas;

Or. en

Alteração 417
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através de 
direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das obrigações 
fiduciárias para os gestores de topo, bem 
como da elaboração de relatórios de 
sustentabilidade obrigatórios e do dever de 
diligência para as instituições financeiras e 
as grandes empresas; congratula-se com a 
preparação de uma iniciativa sobre a 
governação sustentável das empresas;

20. Subscreve o apelo do Grupo de 
Peritos de Alto Nível sobre Finanças 
Sustentáveis para que sejam adotadas 
novas medidas que promovam a visão a 
longo prazo em benefício das pessoas e do 
planeta; Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através de 
direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das obrigações 
fiduciárias para os gestores de topo, bem 
como da elaboração de relatórios de 
sustentabilidade obrigatórios e do dever de 
diligência para as instituições financeiras e 
as grandes empresas, a par da 
responsabilidade e do acesso ao recurso 
judicial nos tribunais da UE; congratula-
se com a preparação de uma iniciativa 
sobre a governação sustentável das 
empresas, que deverá incluir uma 
proposta legislativa sobre os deveres dos 
administradores, incluindo estratégias de 
sustentabilidade obrigatórias e objetivos 
mensuráveis para as grandes empresas;
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Or. en

Alteração 418
Herve Juvin, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através de 
direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das obrigações 
fiduciárias para os gestores de topo, bem 
como da elaboração de relatórios de 
sustentabilidade obrigatórios e do dever de 
diligência para as instituições financeiras e 
as grandes empresas; congratula-se com a 
preparação de uma iniciativa sobre a 
governação sustentável das empresas;

20. Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através de 
direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das obrigações 
fiduciárias para os gestores de topo, bem 
como da elaboração de relatórios de 
sustentabilidade obrigatórios e do dever de 
diligência para as instituições financeiras e 
as grandes empresas; congratula-se com a 
preparação de uma iniciativa sobre a 
governação sustentável das empresas; 
propõe que seja cobrado um imposto 
sobre os juros e os dividendos pagos pelas 
sociedades sedeadas na Europa cujos 
beneficiários finais sejam desconhecidos 
(fundos fiduciários, sociedades offshore);

Or. fr

Alteração 419
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Christian Doleschal, Inese Vaidere, Esther de Lange, Lídia 
Pereira

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através 
de direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das 
obrigações fiduciárias para os gestores de 

20. Convida a Comissão a analisar de 
que forma uma perspetiva a longo prazo 
pode ser melhor incorporada no regime 
de governação das empresas;
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topo, bem como da elaboração de 
relatórios de sustentabilidade obrigatórios 
e do dever de diligência para as 
instituições financeiras e as grandes 
empresas; congratula-se com a 
preparação de uma iniciativa sobre a 
governação sustentável das empresas;

Or. en

Alteração 420
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Insiste na integração dos objetivos 
de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através de 
direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das obrigações 
fiduciárias para os gestores de topo, bem 
como da elaboração de relatórios de 
sustentabilidade obrigatórios e do dever de 
diligência para as instituições financeiras e 
as grandes empresas; congratula-se com a 
preparação de uma iniciativa sobre a 
governação sustentável das empresas;

20. Solicita a adoção de novas 
medidas, incluindo incentivos fiscais, 
para incentivar a visão a longo prazo em 
benefício das pessoas e do planeta; Insiste 
na integração dos objetivos de governação 
no quadro de sustentabilidade, 
nomeadamente através de direitos de voto 
adicionais para os acionistas a longo prazo, 
da reforma das estruturas de remuneração e 
das obrigações fiduciárias para os gestores 
de topo, bem como da elaboração de 
relatórios de sustentabilidade obrigatórios e 
do dever de diligência para as instituições 
financeiras e as grandes empresas; 
congratula-se com a preparação de uma 
iniciativa sobre a governação sustentável 
das empresas;

Or. en

Alteração 421
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Insiste na integração dos objetivos 20. Insiste na integração dos objetivos 
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de governação no quadro de 
sustentabilidade, nomeadamente através 
de direitos de voto adicionais para os 
acionistas a longo prazo, da reforma das 
estruturas de remuneração e das 
obrigações fiduciárias para os gestores de 
topo, bem como da elaboração de 
relatórios de sustentabilidade obrigatórios 
e do dever de diligência para as 
instituições financeiras e as grandes 
empresas; congratula-se com a 
preparação de uma iniciativa sobre a 
governação sustentável das empresas;

de governação no quadro de 
sustentabilidade sem criar burocracia e 
custos adicionais para as empresas, os 
acionistas e os clientes, como assistimos 
no rescaldo da caótica aplicação da 
Diretiva MiFID II;

Or. en

Alteração 422
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. É favorável ao alargamento do 
quadro de sustentabilidade ao setor 
empresarial; solicita a elaboração de 
relatórios de sustentabilidade obrigatórios 
e o dever de diligência tanto para as 
instituições financeiras como para as 
grandes empresas, uma responsabilidade 
empresarial mais rigorosa no que respeita 
aos riscos de sustentabilidade e uma 
comunicação de dados de melhor 
qualidade, nomeadamente através da 
introdução de um mecanismo de 
verificação e uma auditoria independente;

Or. en

Alteração 423
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 20-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

20 -B. Solicita uma revisão ambiciosa da 
Diretiva Divulgação de Informações Não 
Financeiras, que garanta que todas as 
empresas a operar no mercado da UE 
tenham a mesma obrigação de revelar o 
impacto das suas atividades na 
sustentabilidade ambiental, social e de 
governação;

Or. en

Alteração 424
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera 
que este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

Suprimido

Or. en

Alteração 425
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais, incluindo o quadro 
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de Basileia; solicita uma revisão do 
Regulamento Notações de Crédito para 
promover a transparência na notação da 
sustentabilidade e uma avaliação da 
possibilidade de incluir os fatores de 
sustentabilidade na legislação prudencial; 
solicita o desenvolvimento de uma 
taxonomia «castanha» que indique os 
investimentos que enfrentam uma maior 
exposição aos riscos climáticos e a 
utilização desta taxonomia no quadro 
prudencial;

Or. en

Alteração 426
Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais, o que deverá ser 
abordado nas próximas revisões dos 
quadros das agências de notação de risco 
(ANR), do pacote CRD/CRR e da 
solvabilidade; reconhecendo a 
importância do setor privado no 
financiamento da transição para uma 
economia sustentável, salienta a 
necessidade de equilibrar estas medidas 
com os incentivos pertinentes para os 
investimentos em atividades sustentáveis, 
pelo que exorta a Comissão a analisar o 
tratamento prudencial das exposições 
«verdes»;

Or. en

Alteração 427
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
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Laporte

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais; considera que, para a 
avaliação de um projeto, a notação de 
crédito não é um parâmetro suficiente, 
porque a avaliação do projeto no seu 
conjunto é necessária para garantir que 
todos os critérios pré-estabelecidos, não só 
de caráter creditício, mas também de 
sustentabilidade, sejam respeitados de 
forma coerente com as orientações da 
Comissão;

Or. en

Alteração 428
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
conduzirão a ativos irrecuperáveis com 
efeitos de dependência que inibirão 
consideravelmente a consecução a 
consecução dos objetivos climáticos e 
ambientais; considera que este risco não 
está suficientemente integrado nas 
notações de risco e nos quadros 
prudenciais; recorda que a taxonomia da 
UE considera que as atividades 
económicas só contribuem 
substancialmente para a atenuação das 
alterações climáticas quando não 
conduzem a um efeito de dependência em 



AM\1209233PT.docx 237/315 PE652.496v02-00

PT

ativos incompatível com o objetivo de 
neutralidade climática;

Or. en

Alteração 429
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
conduzirão a ativos irrecuperáveis com 
efeitos de dependência; considera que este 
risco não está suficientemente integrado 
nas notações de risco e nos quadros 
prudenciais; solicita à Comissão que 
apresente, antes do final de 2021, 
propostas legislativas para melhorar o 
conjunto das regras da União Bancária 
da UE, a fim de integrar plenamente os 
riscos ambientais, incluindo os riscos 
relacionados com os ativos irrecuperáveis, 
no quadro prudencial e no processo de 
revisão e avaliação pelo supervisor 
(SREP);

Or. en

Alteração 430
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais; salienta que os riscos 
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financeiros relacionados com a 
sustentabilidade podem ser abordados de 
forma mais eficaz através do alargamento 
do âmbito da taxonomia da UE de modo a 
incluir atividades não sustentáveis;

Or. en

Alteração 431
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais, o que deverá ser 
abordado nas próximas revisões dos 
quadros das agências de notação de risco 
(ANR), do pacote CRD/CRR e da 
solvabilidade;

Or. en

Alteração 432
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos e a 
concessão de empréstimos em atividades 
económicas insustentáveis conduzirão a 
ativos ou investimentos irrecuperáveis com 
efeitos de dependência; considera que este 
risco não está suficientemente integrado 
nas notações de risco e nos quadros 
prudenciais, incluindo o quadro de 
Basileia III;
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Or. en

Alteração 433
Frances Fitzgerald

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda o risco de investimentos 
economicamente inviáveis e de 
investimentos em atividades económicas 
insustentáveis que podem conduzir a ativos 
irrecuperáveis com efeitos de dependência; 
considera que este risco não está 
suficientemente integrado nas notações de 
risco e nos quadros prudenciais;

Or. en

Alteração 434
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
é necessária uma maior clareza sobre a 
forma de integrar os riscos relacionados 
com a sustentabilidade nas notações de 
risco e nos quadros prudenciais; 

Or. en

Alteração 435
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Othmar 
Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese 
Vaidere, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; considera que 
este risco não está suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

21. Recorda que os investimentos em 
atividades económicas insustentáveis 
podem conduzir a ativos irrecuperáveis 
com efeitos de dependência; salienta que 
este risco tem de estar suficientemente 
integrado nas notações de risco e nos 
quadros prudenciais;

Or. en

Alteração 436
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Sublinha a importância de 
associar a sustentabilidade à prática do 
mercado de capitais; recorda que o capital 
privado deve ser crucial para alcançar 
objetivos sustentáveis e que, para esse fim, 
um maior progresso em direção à união 
dos mercados de capitais deverá 
contribuir para estabelecer um canal 
claro entre os investimentos privados e as 
atividades ecológicas; salienta o papel 
fundamental que as PME europeias 
podem desempenhar neste contexto para 
fomentar a inovação e as tecnologias 
necessárias a essa transição;

Or. en

Alteração 437
Pascal Canfin

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Considera que a futura estratégia 
renovada de financiamento sustentável da 
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UE constitui uma importante 
oportunidade para acelerar a transição 
para um investimento de retalho mais 
sustentável; insta, por conseguinte, a 
Comissão a propor as medidas legislativas 
necessárias para incentivar os cidadãos a 
investir no financiamento sustentável, 
com base nos critérios estabelecidos pela 
taxonomia [Regulamento que estabelece 
um quadro para promover o investimento 
sustentável];

Or. en

Alteração 438
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. A fim de combater o 
ecobranqueamento e, em última análise, 
apoiar a consecução dos objetivos 
estabelecidos no Pacto Ecológico, a 
Comissão apresentará, até junho de 2021, 
uma proposta legislativa ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho que estabelece 
uma proibição em toda a União da 
publicidade, patrocínio ou quaisquer 
outras atividades de promoção 
financiadas por empresas que obtenham a 
maioria dos seus rendimentos da extração 
e do fornecimento de combustíveis fósseis;

Or. en

Alteração 439
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Insta a Comissão a rever a 
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Diretiva Divulgação de Informações Não 
Financeiras e a apresentar uma nova 
legislação sobre a governação 
empresarial para garantir que todas as 
grandes empresas que operam em setores 
com utilização intensiva de carbono 
elaborem e publiquem os seus objetivos de 
redução das emissões de carbono e os 
seus planos de transição, a fim de 
alinharem as suas atividades com o 
Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 440
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Insta as Autoridades Europeias de 
Supervisão (AES) a, em conjunto com as 
autoridades nacionais competentes 
(ANC), elaborarem testes anuais dos 
cenários climáticos nas instituições 
financeiras que supervisionam, tal como 
presentemente se debate na Rede para a 
Ecologização do Sistema Financeiro, a 
fim de compreender os riscos financeiros 
relacionados com o clima nas carteiras 
das instituições financeiras pertinentes da 
UE;

Or. en

Alteração 441
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Insiste em que todas as opções 
devem ser exploradas a fim de facilitar os 
procedimentos administrativos para o 
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acesso das PME europeias ao 
financiamento público e privado no 
âmbito do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável; sublinha que é 
necessário desenvolver esforços 
adicionais para informar as PME sobre 
as novas oportunidades de financiamento 
no âmbito do Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável;

Or. en

Alteração 442
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Insta a Comissão a velar por que 
os cidadãos europeus não paguem a 
dobrar a falta de investimento das 
grandes empresas emissoras de CO2 que 
não utilizaram a sua atribuição gratuita 
no âmbito do RCLE para realizar os 
investimentos sustentáveis necessários 
para apoiar o esforço europeu no sentido 
da neutralidade climática;

Or. en

Alteração 443
Frances Fitzgerald

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Insiste em que os investimentos 
públicos e privados devem complementar-
se mutuamente, sempre que possível, na 
mobilização de financiamento para o 
Pacto Ecológico; salienta que o 
investimento do setor privado não deve ser 
excluído, a fim de maximizar o 
financiamento do Plano de Investimento 
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para a Europa Sustentável;
Or. en

Alteração 444
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen 
Warborn, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Lembra que os investimentos 
sustentáveis não têm necessariamente um 
perfil de risco mais baixo que outros tipos 
de investimentos; salienta que as 
considerações de sustentabilidade não 
devem, por isso, ser feitas em detrimento 
de considerações de estabilidade 
financeira;

Or. en

Alteração 445
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Insiste na necessidade de adotar 
mais medidas para garantir uma maior 
fiabilidade e comparabilidade nas 
notações da sustentabilidade, inclusive 
através de definições comuns e da 
transparência das metodologias aplicadas 
nas avaliações de sustentabilidade;

Or. en

Alteração 446
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Insta a Comissão a rever o 
Regulamento Notações de Crédito a fim 
de garantir que os riscos relacionados 
com a sustentabilidade sejam devidamente 
integrados;

Or. en

Alteração 447
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21 -B. Insta as Autoridades Europeias de 
Supervisão (AES) e o Mecanismo Único 
de Supervisão a, em conjunto com as 
autoridades nacionais competentes 
(ANC), elaborarem com celeridade testes 
anuais dos cenários climáticos nas 
instituições financeiras que 
supervisionam, tal como no momento 
presente se debate, nomeadamente, na 
Rede para a Ecologização do Sistema 
Financeiro, a fim de compreender onde e 
em que medida os riscos financeiros 
relacionados com o clima se encontram 
nas carteiras das instituições financeiras 
pertinentes da UE;

Or. en

Alteração 448
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

21 -B. Recorda que, para alcançar um 
elevado nível de absorção financeira, a 
Comissão tem de prestar assistência 
técnica às autoridades públicas nacionais 
na elaboração de planos de transição, 
bem como nos procedimentos 
administrativos conexos;

Or. en

Alteração 449
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo vice-
presidente executivo Valdis Dombrovskis 
de analisar a forma como a taxonomia pode 
ser utilizada pelo setor público; solicita que 
o apoio público às companhias aéreas seja 
utilizado de forma sustentável e eficiente;

22. Chama a atenção para o risco da 
redução da despesa pública na transição 
sustentável no contexto da crise da 
COVID-19; solicita a criação de um 
quadro propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; defende a 
criação de uma regra de ouro para o 
investimento verde e sustentável que 
exclua os investimentos sustentáveis do 
quadro de governação económica da UE; 
apela à criação de um pacto de 
desenvolvimento sustentável que avalie o 
cumprimento dos objetivos de 
sustentabilidade e o défice de 
investimentos ecológicos em cada 
Estado-Membro; congratula-se com o 
facto de a taxonomia da UE ir orientar o 
investimento na recuperação da Europa, 
de modo a garantir que este esteja em 
consonância com as ambições a longo 
prazo da UE; solicita uma maior 
transparência do grau de sustentabilidade 
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dos investimentos públicos a nível da UE 
e dos Estados-Membros; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente; apoia o 
compromisso assumido pela Comissão de 
estudar a forma como a norma da UE 
relativa às obrigações «verdes», assim 
como os outros quadros facilitadores, 
poderão contribuir para aumentar o 
financiamento público e privado dos 
investimentos sustentáveis;

Or. en

Alteração 450
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, de 
modo a distribuir as despesas de 
investimento público em atividades 
económicas sustentáveis através do ciclo 
de vida da correspondente formação bruta 
de capital; solicita, por conseguinte, à 
Comissão que apresente propostas 
legislativas sobre as regras fiscais da UE 
a esse respeito no contexto da revisão do 
primeiro e do segundo pacotes sobre a 
governação económica («six-pack» e 
«two-pack»); salienta que essa revisão é 
uma condição necessária para garantir a 
sustentabilidade das finanças públicas na 
UE; apoia o compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia da UE deve ser utilizada pelo 
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setor público; considera que esse esforço 
deve culminar na adoção de objetivos 
vinculativos e limiares mínimos; solicita 
que o apoio público às companhias aéreas 
seja subordinado à adoção de planos de 
descarbonização e ao compromisso de 
apoiar os objetivos climáticos da União;

Or. en

Alteração 451
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; considera que a 
revisão do quadro de governação 
económica da UE deve procurar formas 
de incentivar os Estados-Membros a 
empreender reformas e investimentos 
para responder aos desafios ambientais, 
preservando simultaneamente a 
sustentabilidade da dívida; insta os 
Estados-Membros a serem mais ativos na 
aplicação de princípios da orçamentação 
ecológica como forma de cumprir os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu e, 
ao mesmo tempo, melhorar a qualidade 
das finanças públicas; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

Or. en
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Alteração 452
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público e insta, por conseguinte, a 
Comissão a esclarecer que parte das 
despesas da União está em conformidade 
com as categorias da taxonomia 
estabelecida no Regulamento (UE) 
2020/... [Regulamento Taxonomia] e a 
adotar uma metodologia de 
acompanhamento atualizada para 
monitorizar e comunicar tendências 
relativas aos fluxos de capitais para 
investimentos sustentáveis em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2020/... relativo à taxonomia 
[Regulamento Taxonomia] do Parlamento 
Europeu e do Conselho; solicita que o 
apoio público às companhias aéreas seja 
utilizado de forma sustentável e eficiente;

Or. en

Alteração 453
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente; considera que os 
subsídios ou empréstimos concedidos a 
grandes empresas no âmbito do 
instrumento Next Generation EU devem 
estar associados a contrapartidas, 
nomeadamente a proibição de 
distribuição de dividendos e bónus, a 
transparência fiscal obrigatória com uma 
comunicação pública de informações 
discriminadas por país, a redução 
obrigatória do desnível salarial entre os 
géneros e do rácio salarial do presidente e 
diretor executivo, bem como um 
compromisso e um plano de ação 
concretos para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e o impacto 
negativo no ambiente;

Or. en

Alteração 454
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
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salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente; insta a UE a não 
apoiar a proposta apresentada no âmbito 
da Organização da Aviação Civil 
Internacional (OACI) de alterar a base de 
referência a partir da qual será calculado 
o crescimento das emissões do setor, que 
poderia permitir às companhias aéreas 
não pagar nada pelo seu impacto no clima 
até 2024;

Or. en

Alteração 455
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos 
objetivos fixados no Pacto Ecológico 
Europeu, mas salienta que o modelo de 
financiamento adotado, seja ele qual for, 
não deve comprometer a sustentabilidade 
das finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de 
forma sustentável e eficiente;

22. Salienta que o aumento dos níveis 
de investimentos públicos sustentáveis não 
deve comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE;

Or. en
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Alteração 456
Marc Angel

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público ao 
setor dos transportes, especialmente às 
companhias aéreas, seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente e associado a uma 
obrigação clara de realizar esforços 
adicionais no que respeita à 
sustentabilidade do setor;

Or. en

Alteração 457
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
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taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público, inclusive nos contratos públicos; 
solicita que o apoio público às companhias 
aéreas seja utilizado de forma sustentável e 
eficiente e subordinado à publicação de 
objetivos climáticos e roteiros para uma 
transição ecológica;

Or. en

Alteração 458
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente, mantendo 
simultaneamente, como condição prévia 
para essa ajuda, o respeito do direito da 
UE em matéria social, ambiental e de 
proteção dos consumidores;

Or. en

Alteração 459
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos 
objetivos fixados no Pacto Ecológico 
Europeu, mas salienta que o modelo de 
financiamento adotado, seja ele qual for, 
não deve comprometer a sustentabilidade 
das finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. salienta que o modelo de 
financiamento adotado, seja ele qual for, 
deve respeita a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE, em especial a 
cláusula de não endividamento inscrita no 
artigo 311.º do TFUE; adverte que a 
aplicação da taxonomia ao setor público 
pode pôr em causa a soberania nacional 
dos Estados-Membros e limitar as suas 
competências exclusivas; solicita que o 
apoio público às companhias aéreas seja 
utilizado de forma sustentável e eficiente;

Or. en

Alteração 460
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; insiste em que todo o apoio 
público às companhias aéreas seja 
acompanhado de condições em matéria de 
direitos dos trabalhadores e de progressos 
rumo a objetivos ambientais e climáticos 
ambiciosos;

Or. en
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Alteração 461
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas ou a outros setores 
afetados pela COVID-19, como o turismo 
ou a indústria automóvel, seja utilizado de 
forma sustentável e eficiente;

Or. en

Alteração 462
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; solicita que o 
apoio público às companhias aéreas seja 
utilizado de forma sustentável e eficiente;
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taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

Or. en

Alteração 463
Manon Aubry

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 
comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas e à indústria automóvel 
seja utilizado de forma sustentável e 
eficiente;

Or. en

Alteração 464
Carmen Avram

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização dos objetivos 
fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas 
salienta que o modelo de financiamento 
adotado, seja ele qual for, não deve 

22. Solicita a criação de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis para a realização coletiva dos 
objetivos fixados no Pacto Ecológico 
Europeu, mas salienta que o modelo de 
financiamento adotado, seja ele qual for, 
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comprometer a sustentabilidade das 
finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

não deve comprometer a sustentabilidade 
das finanças públicas na UE; apoia o 
compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis 
Dombrovskis de analisar a forma como a 
taxonomia pode ser utilizada pelo setor 
público; solicita que o apoio público às 
companhias aéreas seja utilizado de forma 
sustentável e eficiente;

Or. en

Alteração 465
Pascal Canfin

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Insta a Comissão a solicitar aos 
beneficiários dos seus instrumentos 
financeiros em setores com emissões 
elevadas, incluindo os projetos apoiados 
pelo Banco Europeu de Investimento, que 
realizem um teste de esforço de adaptação 
às alterações climáticas, e assinala que, se 
o beneficiário falhar nesse teste, não será 
elegível para acesso ao instrumento 
financeiro da União; salienta que a 
Comissão Europeia deve fornecer 
orientações aos beneficiários, com base 
na estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas e nos dados da 
Agência Europeia do Ambiente sobre a 
forma de harmonizar um projeto de 
investimento com os requisitos para a 
adaptação às alterações climáticas; 
salienta a necessidade de essas 
orientações utilizarem adequadamente os 
critérios estabelecidos no [Regulamento 
que estabelece um quadro para promover 
o investimento sustentável];

Or. en

Alteração 466
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
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Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Solicita que a cláusula de 
derrogação de âmbito geral do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento (PEC) se 
mantenha durante toda a atual crise 
económica e sanitária; assinala que os 
elevados níveis de dívida na sequência da 
reativação das regras orçamentais podem 
dar origem a procedimentos por défice 
excessivo para muitos Estados-Membros 
da UE; apela à reforma do PEC mediante 
uma regra relativa às despesas que facilite 
os investimentos públicos líquidos, 
permita a adoção de medidas anticíclicas 
e tenha em conta a orientação orçamental 
da UE no seu conjunto, de modo a reduzir 
o risco de uma austeridade severa imposta 
na sequência da reativação do PEC e 
permitir os investimentos necessários para 
a recuperação e a transição sustentável e 
justa;

Or. en

Alteração 467
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Recorda que, de acordo com os 
cálculos próprios da Comissão, uma 
estimativa conservadora dos investimentos 
adicionais necessários para alcançar os 
atuais objetivos da política climática e 
ambiental da UE para 2030 situar-se-ia 
em cerca de 470 mil milhões de euros por 
ano; observa que as regras orçamentais 
da UE, atualmente suspensas, tornariam 
estes investimentos impossíveis devido à 
obrigação de respeitar a regra do défice 
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em relação ao PIB; solicita a criação de 
uma regra de ouro europeia que exclua 
dos cálculos do défice estrutural os 
investimentos públicos destinados a 
promover a sustentabilidade ambiental;

Or. en

Alteração 468
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Salienta que, numa transição 
equitativa que assegure a realização e a 
eficácia dos objetivos estabelecidos, a 
afetação de recursos deve também ter em 
conta os resultados alcançados por cada 
Estado-Membro no que respeita às metas 
para 2020 em matéria de eficiência 
energética e fontes de energia renováveis 
alternativas; considera que, desta forma, 
se garantiria uma abordagem positiva 
para os Estados-Membros que já 
investiram antes, alcançando os objetivos 
estabelecidos, sem penalizar aqueles que 
adiaram a transição;

Or. en

Alteração 469
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Incentiva a Comissão a fazer um 
levantamento das melhores práticas em 
matéria de orçamentação ecológica e 
insta-a a empreender iniciativas 
semelhantes num contexto internacional; 
sublinha que a solidez das finanças 
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públicas é o objetivo primordial das 
regras orçamentais europeias e que, por 
conseguinte, os investimentos ecológicos 
não devem ser tratados fora do quadro 
orçamental do PEC;

Or. en

Alteração 470
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Insta a Comissão a garantir que as 
«atividades de transição» que permitam 
melhorias significativas no sentido da 
descarbonização, da redução da pegada 
ambiental ou da melhoria da eficiência 
dos recursos em setores-chave da 
economia sejam elegíveis para receber 
financiamento no âmbito do Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável;

Or. en

Alteração 471
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Salienta que o setor da logística e 
dos transportes é composto, em grande 
medida, por microempresas e PME; insta, 
assim, a Comissão a consagrar uma 
especial atenção a estes tipos de empresas, 
nomeadamente proporcionando um 
acesso melhorado a financiamento e à 
requalificação dos trabalhadores;

Or. en
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Alteração 472
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Insiste em que os investimentos 
sustentáveis dos Estados-Membros na 
atenuação das alterações climáticas, na 
adaptação às mesmas e na transição justa 
para a neutralidade climática devem ser 
excluídos do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento;

Or. en

Alteração 473
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Rejeita a ideia de um quadro 
propício aos investimentos públicos 
sustentáveis ou qualquer «procedimento 
acelerado» no âmbito do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento;

Or. en

Alteração 474
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Considera que os tempos de crise 
podem proporcionar a oportunidade de 
uma transição rápida, justa e ecológica 
para sair da atual economia baseada no 
carbono;
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Or. en

Alteração 475
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22 -B. Salienta a importância dos 
investimentos públicos destinados à 
realização de intervenções e projetos de 
reabilitação, recuperação e restauração 
ambiental nos territórios, incluindo as 
zonas marinhas, fluviais e montanhosas, 
onde existe um elevado nível de poluição e 
contaminação devido ao abandono de 
resíduos tóxicos;

Or. en

Alteração 476
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22 -B. Exorta a Comissão a redobrar os 
esforços para tornar os contratos públicos 
e os concursos mais sustentáveis, e a 
aumentar a coordenação europeia a este 
respeito;

Or. en

Alteração 477
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

22 -B. Insta os Estados-Membros a 
revelarem a exposição do seu orçamento 
anual aos diferentes objetivos e categorias 
da taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 478
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação 
do Pacto Ecológico Europeu, do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas; entende que os 
ODS devem estar no centro do processo 
de elaboração de políticas da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 479
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação 
do Pacto Ecológico Europeu, do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Suprimido
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(ODS) das Nações Unidas; entende que os 
ODS devem estar no centro do processo 
de elaboração de políticas da UE;

Or. en

Alteração 480
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação 
do Pacto Ecológico Europeu, do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas; entende que os 
ODS devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
congratula-se com a integração da 
sustentabilidade ambiental no processo do 
Semestre Europeu, em particular através 
dos relatórios por país para 2020; insta a 
Comissão a complementar o atual quadro 
semestral com indicadores climáticos e 
ambientais para facilitar o 
acompanhamento dos progressos dos 
Estados-Membros na consecução dos 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas; entende que os 
ODS devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE e 
congratula-se, a este respeito, com a sua 
inclusão nos relatórios por país do 
Semestre Europeu para 2020; insta ainda 
a Comissão a desenvolver e apresentar 
sem demora um conjunto de indicadores-
chave para melhorar a análise das 
implicações macroeconómicas e sociais 
da transição ecológica no próximo ciclo 
semestral;

Or. en

Alteração 481
Manon Aubry
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Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE; salienta o 
papel fundamental desempenhado pelo 
Semestre Europeu na manutenção de um 
baixo nível de investimento público na 
UE; solicita, por conseguinte, que os 
investimentos sustentáveis sejam 
excluídos do cálculo do défice público; 
salienta que os investimentos em 
combustíveis fósseis, incluindo o gás, e os 
investimentos na energia nuclear não 
devem ser considerados sustentáveis; 
entende que o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento deve ser substituído por um 
Pacto de Emprego e Sustentabilidade;

Or. en

Alteração 482
Aurore Lalucq

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 



PE652.496v02-00 266/315 AM\1209233PT.docx

PT

devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE; apoia a 
flexibilidade na aplicação do PEC 
proposta pela Comissão em 2015 e em 
2020; considera que deverá ser 
introduzida muito mais flexibilidade, para 
impulsionar os investimentos e a 
transição ecológica na UE; solicita, por 
conseguinte, uma reforma do PEC e a 
introdução de uma capacidade 
orçamental da área do euro;

Or. en

Alteração 483
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
recorda que este processo deve ser 
melhorado para incentivar os 
investimentos públicos sustentáveis e 
inclusivos dos Estados-Membros e das 
suas autoridades locais, promover as 
medidas económicas e sociais necessárias 
para acompanhar a transição, contribuir 
para a aplicação do Pacto Ecológico 
Europeu, do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, dos compromissos assumidos pela 
UE e pelos seus Estados-Membros no 
âmbito do Acordo de Paris e dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

Or. en

Alteração 484
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
deve constituir um quadro que permita aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que um quadro semestral da UE 
renovado deverá facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS e a 
igualdade de género devem estar no centro 
do processo de elaboração de políticas da 
UE; convida a Comissão a emitir 
sistematicamente recomendações 
específicas por país a fim de pôr termo 
aos subsídios prejudiciais ao ambiente nos 
Estados-Membros onde estes existam;

Or. en

Alteração 485
Paul Tang, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que deve facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE; apela, por 
conseguinte, a um novo ciclo de 
desenvolvimento sustentável, que 
constituiria um procedimento de 
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vigilância global dos objetivos 
económicos, sociais e de sustentabilidade, 
e à aplicação do pacto de desenvolvimento 
sustentável acima mencionado;

Or. en

Alteração 486
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os 
investimentos com impacto social criam 
uma transição socioeconómica 
equilibrada que evita a criação ou o 
agravamento dos riscos de precariedade 
social ou de um ambiente empresarial 
instável; entende que os ODS devem estar 
no centro do processo de elaboração de 
políticas da UE;

Or. en

Alteração 487
Marek Belka, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que deve facilitar a aplicação do 
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Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas, colocando ao mesmo 
tempo uma ênfase clara na 
sustentabilidade económica e social, bem 
como na cooperação mútua e sincera 
entre os Estados-Membros; entende que os 
ODS devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

Or. en

Alteração 488
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas e congratula-se com o 
compromisso assumido pela Comissão a 
este respeito na sua comunicação sobre o 
Plano de Investimento para a Europa 
Sustentável; entende que os ODS devem 
estar no centro do processo de elaboração 
de políticas da UE;

Or. en

Alteração 489
Marc Angel

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 23. Recorda que o Semestre Europeu 
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constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE; salienta, 
por conseguinte, a necessidade de uma 
revisão do Semestre Europeu e, mais 
precisamente, do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento;

Or. en

Alteração 490
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que o Semestre Europeu não é a 
via adequada para facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que a 
competitividade e uma política orçamental 
sólida devem estar no centro de um 
Semestre Europeu focalizado;

Or. en

Alteração 491
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 23
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Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas; entende que os 
ODS devem estar no centro do processo 
de elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro fútil que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que, por não ter conseguido 
fazer respeitar o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento pelos Estados-Membros, 
pode a fortiori não facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu e dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas no quadro do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento;

Or. en

Alteração 492
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que o Semestre pode, além 
disso, facilitar a aplicação do Pacto 
Ecológico Europeu, do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas, sem pôr em risco o 
objetivo primordial relativo a políticas 
orçamentais prudentes;

Or. en

Alteração 493
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 23
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Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas; entende que os 
ODS devem estar no centro do processo 
de elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu e dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas; entende que é 
necessária uma maior flexibilidade no 
âmbito do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC) para aumentar o nível 
global de investimentos a longo prazo;

Or. en

Alteração 494
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que pode facilitar a aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

23. Recorda que o Semestre Europeu 
constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas 
políticas orçamentais e económicas; 
considera que estar plenamente alinhado 
com a aplicação do Pacto Ecológico 
Europeu, do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas; entende que os ODS 
devem estar no centro do processo de 
elaboração de políticas da UE;

Or. en

Alteração 495
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

23-A. Insta a Comissão a alargar o 
processo do Semestre Europeu, 
completando a atual abordagem, baseada 
na disciplina financeira e orçamental, 
com uma abordagem de disciplina 
climática e ambiental, sem enfraquecer o 
Semestre Europeu; insta, por 
conseguinte, a Comissão Europeia a 
desenvolver um novo indicador climático, 
à semelhança dos indicadores 
económicos, para avaliar as discrepâncias 
entre a estrutura dos orçamentos dos 
Estados-Membros e os progressos rumo a 
um cenário alinhado com o Acordo de 
Paris em cada orçamento nacional; 
salienta a necessidade de este indicador 
dar aos Estados-Membros uma indicação 
sobre a sua trajetória em termos de 
temperatura no quadro do Acordo de 
Paris, permitindo assim ao Semestre 
Europeu formular recomendações sobre a 
redução da sua dívida climática;

Or. en

Alteração 496
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Insta a Comissão e o Eurostat a 
reverem o seu conjunto de indicadores 
para os ODS; salienta que os indicadores 
devem ser associados a objetivos 
concretos e quantificáveis para facilitar o 
acompanhamento dos progressos 
realizados na consecução dos ODS;

Or. en

Alteração 497
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
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Larrouturou, Joachim Schuster, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro; 
considera que as disposições em matéria 
de sustentabilidade contidas no atual 
Regulamento relativo a um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência são 
insuficientes; considera essencial integrar 
a taxonomia da UE nos planos de 
recuperação e resiliência através de um 
ambicioso objetivo de despesas mínimas 
em atividades económicas 
ambientalmente sustentáveis e aplicar o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» a todas as despesas 
efetuadas no âmbito destes planos; 
considera que a Comissão é responsável 
pelo controlo do cumprimento destes 
planos e pela reafectação dos fundos que 
não tenham sido despendidos em 
conformidade com os planos;

Or. en

Alteração 498
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
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prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro; 
recorda a necessidade de evitar 
divergências económicas entre os 
Estados-Membros na aplicação do Plano 
de Investimento para uma Europa 
Sustentável que possam resultar num 
abrandamento da recuperação 
económica;

Or. en

Alteração 499
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; apela à 
realização de investimentos para a 
recuperação ecológica no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
a fim de acelerar a transformação 
estrutural da economia rumo a uma 
economia mais limpa, resiliente e neutra 
em termos de carbono; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
tecnologia digital, a investigação e a 
inovação e a saúde, mas também em 
domínios relacionados com o contexto 
empresarial, incluindo a administração 
pública e o setor financeiro;

Or. en
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Alteração 500
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

24. Congratula-se com o facto de os 
planos de recuperação e resiliência se 
basearem nas prioridades comuns da UE e 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
velarem por que o financiamento da 
recuperação não seja direcionado para 
atividades que não cumpram o disposto 
no Regulamento Taxonomia e o princípio 
de «não prejudicar significativamente»; 
destaca, neste contexto, o Pacto Ecológico 
Europeu e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais; apela à inclusão de prioridades em 
domínios como o emprego, as 
competências, a educação, a investigação e 
a inovação e a saúde, mas também em 
domínios relacionados com o contexto 
empresarial, incluindo a administração 
pública e o setor financeiro;

Or. en

Alteração 501
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
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administração pública e o setor financeiro; administração pública e o setor financeiro; 
considera, no entanto, que a forma como 
os governos realizam estas prioridades 
comuns da UE - seja através de subsídios, 
seja através de leis e regulamentos - 
depende fundamentalmente dos próprios 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 502
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
capacitação da comunidade, os bens 
comuns, a investigação e a inovação e a 
saúde, mas também em domínios 
relacionados com o contexto empresarial, 
incluindo a administração pública e o setor 
financeiro; salienta que os critérios de 
avaliação dos planos de recuperação e 
resiliência devem incluir, entre outros, a 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 503
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
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contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela 
à inclusão de prioridades em domínios 
como o emprego, as competências, a 
educação, a investigação e a inovação e a 
saúde, mas também em domínios 
relacionados com o contexto empresarial, 
incluindo a administração pública e o setor 
financeiro;

contexto, os investimentos a privilegiar 
para uma transição sustentável, a agenda 
digital e a consecução da soberania 
europeia em setores estratégicos, com 
uma estratégia industrial coerente; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

Or. en

Alteração 504
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu, o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o 
respeito do Estado de direito e dos nossos 
valores democráticos por parte dos 
Estados-Membros que elaboram os 
planos; apela à inclusão de prioridades em 
domínios como o emprego, as 
competências, a educação, a investigação e 
a inovação e a saúde, mas também em 
domínios relacionados com o contexto 
empresarial, incluindo a administração 
pública e o setor financeiro;

Or. en

Alteração 505
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 24
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Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu, o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas; apela à inclusão de 
prioridades em domínios como o emprego, 
as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

Or. en

Alteração 506
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, o 
empreendedorismo, a investigação e a 
inovação e a saúde, mas também em 
domínios relacionados com o contexto 
empresarial, incluindo a administração 
pública e o setor financeiro;

Or. en

Alteração 507
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 24
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Proposta de resolução Alteração

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial, incluindo a 
administração pública e o setor financeiro;

24. Constata que os planos de 
recuperação e resiliência se basearão nas 
prioridades comuns da UE; destaca, neste 
contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela à 
inclusão de prioridades em domínios como 
o emprego, as competências, a educação, a 
investigação e a inovação e a saúde, mas 
também em domínios relacionados com o 
contexto empresarial e sem fins lucrativos, 
incluindo a administração pública e o setor 
financeiro;

Or. en

Alteração 508
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Salienta que o aumento do 
financiamento do Pacto Ecológico 
implicará uma grande disciplina 
orçamental e um grande controlo a fim de 
evitar a fraude e o desvio de fundos; 
insiste, portanto, em que o financiamento 
adicional deve ser subordinado à adesão 
do Estado à Procuradoria Europeia 
(EPPO); lembra que a UE deve ser capaz 
de combater os crimes contra os seus 
interesses financeiros também em matéria 
de investimento ecológico; observa que o 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) tem igualmente um papel 
importante a desempenhar nesta matéria, 
mas que os instrumentos existentes se 
revelaram insuficientes para combater a 
fraude financeira, o que torna necessária 
a competência da EPPO sobre todos os 
Estados-Membros que beneficiam do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável;
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Or. en

Alteração 509
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Solicita às empresas que 
beneficiam de apoio público que se 
comprometam a efetuar a comunicação 
pública de informações discriminadas por 
país, respeitando a possibilidade das 
derrogações temporárias previstas para 
proteger as informações comercialmente 
sensíveis e assegurar uma concorrência 
leal, a respeitar as suas obrigações de 
divulgação de informações não 
financeiras e de garantia dos postos de 
trabalho, e a revelar qualquer tratamento 
favorável recebido; insta a que essas 
empresas contribuam de forma equitativa 
para os esforços de recuperação, pagando 
a parte que lhes corresponde de impostos; 
aspira, neste contexto, a um novo contrato 
social para as empresas, que harmonize 
os objetivos de lucro com as 
considerações relativas às pessoas e ao 
planeta;

Or. en

Alteração 510
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, 
Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Solicita às empresas que 
beneficiam de apoio público que se 
comprometam a efetuar a comunicação 
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pública de informações discriminadas por 
país, a respeitar as suas obrigações de 
divulgação de informações não 
financeiras e de garantia dos postos de 
trabalho, e a revelar qualquer tratamento 
favorável recebido; insta a que essas 
empresas contribuam de forma equitativa 
para os esforços de recuperação, pagando 
a parte que lhes corresponde de impostos; 
aspira, neste contexto, a um novo contrato 
social para as empresas, que harmonize 
os objetivos de lucro com as 
considerações relativas às pessoas e ao 
planeta;

Or. en

Alteração 511
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24 -B. Realça que os Estados-Membros 
que concedem auxílios estatais devem 
velar por que a assistência financeira 
esteja em consonância com os objetivos 
climáticos, ambientais e sociais da UE, 
em particular no que respeita aos auxílios 
concedidos aos setores com utilização 
intensiva de energia e aos grandes 
emissores de dióxido de carbono;

Or. en

Alteração 512
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 24-C (novo)
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Proposta de resolução Alteração

24-C. Insta a Comissão a rever as regras 
em matéria de auxílios estatais, por forma 
a estabelecer normas mínimas comuns de 
sustentabilidade e exigir que as grandes 
empresas que solicitam apoio em setores 
com elevadas emissões de carbono sejam 
obrigadas a estabelecer e publicar planos 
de transição para emissões líquidas nulas, 
como metas climáticas cientificamente 
fundamentadas e calendarizadas, que 
alinhem as suas operações com o Acordo 
de Paris;

Or. en

Alteração 513
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Eva Maydell, Christian Doleschal

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o 
contexto social; insta a Comissão a 
aprovar apenas os planos de transição 
que encaminhem as empresas para uma 
economia circular e neutra em termos de 
clima, sem prejudicar significativamente 
quaisquer outros objetivos ambientais ou 
sociais;

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e toma 
nota da introdução de «planos de 
transição» para que determinadas empresas 
aumentem a sustentabilidade das suas 
atividades;
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Or. en

Alteração 514
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o 
contexto social; insta a Comissão a 
aprovar apenas os planos de transição 
que encaminhem as empresas para uma 
economia circular e neutra em termos de 
clima, sem prejudicar significativamente 
quaisquer outros objetivos ambientais ou 
sociais;

25. Rejeita o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» 
centralizados para que determinadas 
empresas politicamente favorecidas 
aumentem a rentabilidade das suas 
atividades; entende que os contribuintes 
devem pedir contrapartidas ao prestar apoio 
às empresas;

Or. en

Alteração 515
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
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sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o 
contexto social; insta a Comissão a aprovar 
apenas os planos de transição que 
encaminhem as empresas para uma 
economia circular e neutra em termos de 
clima, sem prejudicar significativamente 
quaisquer outros objetivos ambientais ou 
sociais;

sustentabilidade das suas atividades; 
lamenta, no entanto, que esses planos de 
transição não sejam de caráter 
obrigatório; considera que o apoio às 
empresas através do Instrumento de Apoio 
à Solvabilidade deve ser direcionado para 
instrumentos de capital, como as ações 
preferenciais com garantias, que 
permitam a obtenção de benefícios 
durante os períodos de retoma económica; 
considera que os planos de transição 
devem ser obrigatórios para as empresas 
que pretendam obter auxílios estatais ou 
apoio a nível da UE, a menos que seja 
claro que os seus investimentos são 
inteiramente coerentes com a consecução 
dos objetivos climáticos, sociais e 
ambientais da União; insta a Comissão a 
aprovar apenas os planos de transição que 
incluam um calendário vinculativo e claro 
rumo a uma economia circular e neutra em 
termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

Or. en

Alteração 516
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o contexto 

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
salienta a importância de assegurar que o 
impulso para a sustentabilidade seja 
acompanhado de mecanismos que 
garantam que as empresas da UE 
continuem a ser competitivas a nível 
internacional; considera, além disso, que 
os cidadãos europeus podem pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
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social; insta a Comissão a aprovar apenas 
os planos de transição que encaminhem as 
empresas para uma economia circular e 
neutra em termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o contexto 
social; insta a Comissão a aprovar apenas 
os planos de transição que encaminhem as 
empresas para uma economia circular e 
neutra em termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

Or. en

Alteração 517
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o contexto 
social; insta a Comissão a aprovar apenas 
os planos de transição que encaminhem as 
empresas para uma economia circular e 
neutra em termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição que incluam metas de 
sustentabilidade cientificamente 
fundamentadas e calendarizadas 
constituem uma forma de garantir que os 
fundos públicos são gastos de acordo com 
os interesses públicos; considera que os 
planos de transição devem ser obrigatórios 
para as empresas que pretendam obter 
auxílios estatais ou apoio a nível da UE, a 
menos que seja claro que não exercem 
atividades que prejudiquem o ambiente ou 
o contexto social; insta a Comissão a 
aprovar apenas os planos de transição que 
encaminhem as empresas para uma 
economia circular e neutra em termos de 
clima, sem prejudicar significativamente 
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quaisquer outros objetivos ambientais ou 
sociais;

Or. en

Alteração 518
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o contexto 
social; insta a Comissão a aprovar apenas 
os planos de transição que encaminhem as 
empresas para uma economia circular e 
neutra em termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição, em conformidade com o Acordo 
de Paris e o Pacto Ecológico Europeu, 
devem ser obrigatórios para as empresas 
que pretendam obter auxílios estatais ou 
apoio a nível da UE, a menos que seja 
claro que não exercem atividades que 
prejudiquem o ambiente ou o contexto 
social; insta a Comissão a aprovar apenas 
os planos de transição que encaminhem as 
empresas para uma economia circular e 
neutra em termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

Or. en

Alteração 519
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
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Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o contexto 
social; insta a Comissão a aprovar apenas 
os planos de transição que encaminhem as 
empresas para uma economia circular e 
neutra em termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade tem o direito de 
esperar contribuições significativas ao 
prestar apoio às empresas; considera que os 
planos de transição devem ser obrigatórios 
para as empresas que pretendam obter 
auxílios estatais ou apoio a nível da UE, a 
menos que seja claro que não exercem 
atividades que prejudiquem o ambiente ou 
o contexto social; insta a Comissão a 
aprovar apenas os planos de transição que 
encaminhem as empresas para uma 
economia circular e neutra em termos de 
clima, sem prejudicar significativamente 
quaisquer outros objetivos ambientais ou 
sociais;

Or. en

Alteração 520
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o contexto 
social; insta a Comissão a aprovar apenas 
os planos de transição que encaminhem as 
empresas para uma economia circular e 

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição 
ecológica» para que determinadas 
empresas aumentem a sustentabilidade das 
suas atividades; considera que a sociedade 
pode pedir contrapartidas ao prestar apoio 
às empresas; considera que os planos de 
transição ecológica devem ser obrigatórios 
para as empresas que pretendam obter 
auxílios estatais ou apoio a nível da UE, a 
menos que seja claro que não exercem 
atividades que prejudiquem o ambiente ou 
o contexto social; insta a Comissão a 
aprovar apenas os planos de transição 
ecológica que encaminhem as empresas 
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neutra em termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

para uma economia circular e neutra em 
termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

Or. en

Alteração 521
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o contexto 
social; insta a Comissão a aprovar apenas 
os planos de transição que encaminhem as 
empresas para uma economia circular e 
neutra em termos de clima, sem prejudicar 
significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que possam demonstrar que não exercem 
atividades que prejudiquem o ambiente ou 
o contexto social; insta a Comissão a 
aprovar apenas os planos de transição que 
encaminhem as empresas para uma 
economia circular e neutra em termos de 
clima, sem prejudicar significativamente 
quaisquer outros objetivos ambientais ou 
sociais;

Or. en

Alteração 522
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia o Instrumento de Apoio à 25. Apoia o Instrumento de Apoio à 
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Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição devem ser obrigatórios para as 
empresas que pretendam obter auxílios 
estatais ou apoio a nível da UE, a menos 
que seja claro que não exercem atividades 
que prejudiquem o ambiente ou o 
contexto social; insta a Comissão a aprovar 
apenas os planos de transição que 
encaminhem as empresas para uma 
economia circular e neutra em termos de 
clima, sem prejudicar significativamente 
quaisquer outros objetivos ambientais ou 
sociais;

Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a 
introdução de «planos de transição» para 
que determinadas empresas aumentem a 
sustentabilidade das suas atividades; 
considera que a sociedade pode pedir 
contrapartidas ao prestar apoio às 
empresas; considera que os planos de 
transição calendarizadas, em 
conformidade com o Acordo de Paris e o 
Pacto Ecológico Europeu, têm de ser 
obrigatórios para as empresas que 
pretendam obter auxílios estatais ou apoio 
a nível da UE; insta a Comissão a aprovar 
apenas os planos de transição que 
encaminhem as empresas para uma 
economia circular e neutra em termos de 
clima, baseada em ciclos de materiais não 
tóxicos, sem prejudicar significativamente 
quaisquer outros objetivos ambientais ou 
sociais;

Or. en

Alteração 523
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta a Comissão a rever as regras 
em matéria de auxílios estatais, por forma 
a permitir o apoio público aos 
investimentos ecológicos alinhados com 
os objetivos do Pacto Ecológico Europeu; 
salienta que o apoio estatal oferecido às 
empresas para os setores com utilização 
intensiva de carbono deve ser 
subordinado à adoção e publicação de 
planos de transição climática; observa 
que qualquer revisão das regras em 
matéria de auxílios estatais deve ser 
cuidadosamente concebida para evitar 
distorções da concorrência no mercado 
interno, assegurando desta forma 
condições de concorrência equitativas 
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para os Estados-Membros;
Or. en

Alteração 524
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Salienta o papel dos bancos de 
fomento nacionais na criação de uma 
economia sustentável; solicita que sejam 
realizadas reformas dos auxílios estatais 
que permitam aos bancos de fomento 
nacionais conceder empréstimos 
preferenciais abaixo das taxas de 
mercado, de forma a promover a 
sustentabilidade; sublinha a importância 
de assegurar o apoio técnico local aos 
promotores de projetos e à inovação, bem 
como o papel dos viveiros de projetos que 
ajudam os projetos a amadurecer para 
poderem receber financiamento;

Or. en

Alteração 525
Pascal Canfin

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta a Comissão a rever as regras 
em matéria de auxílios estatais, por forma 
a estabelecer normas mínimas comuns 
para especificar que as empresas que 
recebem assistência financeira têm de 
cumprir a neutralidade climática e exigir 
que as grandes empresas em setores com 
emissões elevadas que solicitam apoio 
sejam obrigadas a estabelecer e publicar 
um plano de transição, a fim de 
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alinharem as suas operações com o 
Acordo de Paris e o Pacto Ecológico 
Europeu;

Or. en

Alteração 526
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta a Comissão a utilizar a 
taxonomia da UE para direcionar e 
controlar as despesas consagradas ao 
clima e ao ambiente em todos os 
instrumentos de financiamento público da 
UE, incluindo o próximo QFP, o 
instrumento Next Generation EU, o 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade, o 
InvestEU, o fundo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência da UE e os 
fundos do BEI, a fim de reforçar o 
sistema de controlo das despesas 
consagradas ao clima e permitir um 
melhor acompanhamento dos progressos 
realizados;

Or. en

Alteração 527
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta a Comissão a rever as regras 
em matéria de auxílios estatais, por forma 
a estabelecer normas mínimas comuns de 
sustentabilidade e exigir que as grandes 
empresas que solicitam apoio em setores 
com elevadas emissões de carbono sejam 
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obrigadas a estabelecer e publicar planos 
de transição para emissões líquidas nulas, 
como metas climáticas cientificamente 
fundamentadas e calendarizadas, que 
alinhem as suas operações com o Acordo 
de Paris;

Or. en

Alteração 528
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

25 -B. Insta a Comissão a velar por que 
os riscos, os impactos e as dependências 
inerentes à biodiversidade sejam 
integrados na legislação pertinente da 
UE, incluindo a Diretiva Divulgação de 
Informações Não Financeiras, os atos 
delegados do Regulamento Divulgação de 
Informações e outra legislação 
empresarial e financeira pertinente;

Or. en

Alteração 529
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

25 -B. Convida a Comissão a apresentar 
critérios juridicamente vinculativos para 
os Estados-Membros em matéria de 
contratos públicos ecológicos, no intuito 
de minimizar a sua pegada ambiental;

Or. en

Alteração 530
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah
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Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia 
e a coordenar a criação de um imposto 
sobre o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 531
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia 
e a coordenar a criação de um imposto 
sobre o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 532
José Manuel Fernandes

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia 
e a coordenar a criação de um imposto 
sobre o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a apresentar 
novos recursos próprios, sem penalizar os 
cidadãos da UE e a contribuir, ao mesmo 
tempo, para a consecução das metas 
climáticas da UE; considera, além disso, 
que a Comissão deve propor a imposição 
de direitos sobre os produtos que entram 
na UE provenientes de países com normas 
ambientais menos rigorosas;
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Or. en

Alteração 533
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia 
e a coordenar a criação de um imposto 
sobre o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a não coordenar a 
criação de um imposto sobre o querosene 
porque essa medida afetaria sobretudo o 
consumidor e não as companhias aéreas; 
sublinha a importância de incentivar a 
utilização de meios de transporte 
alternativos às transportadoras aéreas 
mediante facilidades para um transporte 
mais ecológico;

Or. en

Alteração 534
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene que poderá também contribuir 
para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia 
para aumentar os impostos especiais de 
consumo mínimo pertinentes que 
perderam o seu efeito devido à inflação, a 
pôr fim às atuais isenções fiscais ao 
querosene e aos combustíveis marítimos e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene que poderá também contribuir 
para o orçamento da UE;

Or. en

Alteração 535
Mick Wallace, Clare Daly
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Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene que poderá também contribuir 
para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene, a fim de garantir que este 
combustível seja finalmente tributado de 
forma adequada, o que poderá também 
contribuir para o orçamento da UEou para 
os orçamentos nacionais, se a 
coordenação entre os Estados-Membros 
for assegurada;

Or. en

Alteração 536
Herve Juvin, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene que poderá também contribuir 
para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene e sobre os combustíveis 
produzidos pela desflorestação nos países 
tropicais ou equatoriais, que poderá 
também contribuir para o orçamento da 
UE;

Or. fr

Alteração 537
Caroline Nagtegaal

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
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o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

o querosene, na condição de as receitas se 
destinarem a apoiar iniciativas e projetos 
sustentáveis no setor da aviação;

Or. en

Alteração 538
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia 
e a coordenar a criação de um imposto 
sobre o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

26. Congratula-se com a revisão da 
Diretiva Tributação da Energia prevista 
para 2021 e insta a Comissão a apresentar 
uma proposta legislativa para a criação de 
um imposto sobre o querosene que poderá 
também contribuir para o orçamento da 
UE;

Or. en

Alteração 539
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene que poderá também contribuir 
para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia, 
nomeadamente introduzindo um IVA 
ambiental e uma taxa sobre os plásticos 
de utilização única, e a coordenar a 
criação de um imposto sobre o querosene 
que poderá também contribuir para o 
orçamento da UE;

Or. en

Alteração 540
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira
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Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto 
sobre o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia;

Or. en

Alteração 541
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto 
sobre o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia;

Or. en

Alteração 542
Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto 
sobre o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia;

Or. en

Alteração 543
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček
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Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene que poderá também 
contribuir para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar o debate sobre outros tipos 
possíveis de medidas relativas aos setores 
da energia e dos transportes;

Or. en

Alteração 544
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a coordenar a criação de um imposto sobre 
o querosene que poderá também contribuir 
para o orçamento da UE;

26. Insta a Comissão a proceder à 
revisão da Diretiva Tributação da Energia e 
a estudar a possibilidade de criação de um 
imposto sobre o querosene que poderá 
também contribuir para o orçamento da 
UE;

Or. es

Alteração 545
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, 
Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Recorda que a evasão fiscal e a 
elisão fiscal causam uma perda potencial 
de recursos para os orçamentos nacionais 
e da UE que se cifra entre 50-70 mil 
milhões de euros e 160-190 mil milhões de 
euros;1-A procura, por conseguinte, 
intensificar a luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
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planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a estabelecer critérios para 
avaliar os Estados-Membros da UE que 
deem origem a uma lista negra de Estados 
que facilitem a evasão fiscal e a elaborar 
planos vinculativos de cumprimento fiscal 
para esses Estados-Membros;
__________________
1-A Parlamento Europeu, EPRS, 
«Bringing transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in 
the European Union: I - Assessment of 
the magnitude of aggressive corporate tax 
planning» [Assegurar a transparência, a 
coordenação e a convergência das 
políticas de tributação das sociedades na 
União: I - Avaliação da magnitude do 
planeamento agressivo do imposto sobre o 
rendimento das sociedades], Estudo, 2015

Or. en

Alteração 546
Paul Tang, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 26-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-B. Insta os Estados-Membros 
acusados de facilitar a evasão fiscal a 
aplicarem uma taxa mínima efetiva de 
18 % sobre todos os lucros gerados a nível 
dos Estados-Membros, incluindo os lucros 
transferidos para paraísos fiscais através 
de rendimentos passivos, como 
pagamentos de juros e direitos de autor ou 
outros instrumentos de erosão da base 
tributável e de transferência de lucros, a 
fim de combater a evasão fiscal e 
mobilizar recursos para financiar a 
transição sustentável e justa.

Or. en
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Alteração 547
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 26-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-C. Lembra que o Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) pode ser 
utilizado para incentivar a transição de 
atividades prejudiciais para atividades 
sustentáveis; insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a adotarem o pacote 
definitivo sobre o IVA, que lhes permitiria 
utilizar taxas de IVA específicas para 
bens e serviços que apoiem a 
concretização do Pacto Ecológico 
Europeu;

Or. en

Alteração 548
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa 
para a recuperação pós-coronavírus e a 
transição para uma economia sustentável; 
apela a um reforço da luta contra a 
fraude fiscal, a evasão fiscal e a elisão 
fiscal e o planeamento fiscal agressivo; 
insta a Comissão a criar uma lista negra 
dos Estados-Membros da UE que 
facilitam a elisão fiscal; apela a uma 
coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI;

Suprimido
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Or. en

Alteração 549
Eero Heinäluoma

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Entende que é moralmente 
insustentável, sobretudo em tempos de 
recessão económica e de imensas 
dificuldades para os nossos cidadãos, que 
milhares de milhões de euros continuem a 
ser perdidos para o crime financeiro; 
exige que todos contribuam de forma 
equitativa para a recuperação 
pós-coronavírus e a transição para uma 
economia sustentável; apela a um reforço 
da luta contra a fraude fiscal, a evasão 
fiscal e a elisão fiscal e o planeamento 
fiscal agressivo; insta a Comissão a criar 
uma lista negra dos Estados-Membros da 
UE que facilitam a elisão fiscal; apela a 
uma coordenação a nível da UE para evitar 
um planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; exige, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI; exige, além disso, uma 
reforma ambiciosa do quadro legislativo 
contra o branqueamento de capitais, uma 
vez que, de acordo com a Europol, uma 
impressionante percentagem de 
0,7-1,28 % do PIB da União é perdida 
devido aos crimes financeiros, como o 
branqueamento de capitais;

Or. en

Alteração 550
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 27
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Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a evasão fiscal e a 
elisão fiscal; insta o Conselho a atualizar 
os critérios do Código de Conduta no 
domínio da Fiscalidade das Empresas a 
fim de definir o que é um regime fiscal 
prejudicial, de modo a refletir os recentes 
desenvolvimentos; insta a Comissão 
iniciar processos por infração contra os 
Estados-Membros que apresentem 
características de planeamento fiscal 
agressivo e a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar, detetar e 
investigar os regimes de planeamento 
fiscal agressivo criados para particulares e 
empresas nos Estados-Membros; solicita, 
neste contexto, uma estratégia ambiciosa 
em matéria de tributação das empresas para 
o século XXI;

Or. en

Alteração 551
Marek Belka, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
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fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI; 
relembra a Comissão da existência do 
artigo 116.º do TFUE no contexto dos 
dossiês relacionados com a fiscalidade e 
incentiva-a a recorrer a ele no caso de a 
situação em causa criar distorções às 
condições de concorrência no mercado 
único;

Or. en

Alteração 552
Billy Kelleher

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI; 
congratula-se com o anúncio da 
Comissão de propor um supervisor e um 
organismo de supervisão a nível da UE 
para combater o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo e 
sublinha a necessidade de disponibilizar 
recursos suficientes para que esta medida 
seja eficaz;

Or. en
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Alteração 553
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI; 
congratula-se com o anúncio da 
Comissão de propor um supervisor e um 
organismo de supervisão a nível da UE 
para combater o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo e 
sublinha a necessidade de disponibilizar 
recursos suficientes para que esta medida 
seja eficaz;

Or. en

Alteração 554
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a 
transição para uma economia sustentável; 
apela a um reforço da luta contra a 
fraude fiscal, a evasão fiscal e a elisão 

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem e beneficiam de forma 
equitativa da recuperação pós-coronavírus 
e da transição para uma economia 
sustentável; lembra que só a inovação e o 
espírito empresarial, contrariamente à 
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fiscal e o planeamento fiscal agressivo; 
insta a Comissão a criar uma lista negra 
dos Estados-Membros da UE que 
facilitam a elisão fiscal; apela a uma 
coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI;

tributação e à regulamentação, podem 
promover a recuperação económica e a 
inovação;

Or. en

Alteração 555
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; considera 
que os lucros das empresas e a riqueza 
privada fluem para as jurisdições com 
impostos mais baixos dentro do mercado 
único; apela a um reforço da luta contra a 
fraude fiscal, a evasão fiscal e a elisão 
fiscal e o planeamento fiscal agressivo; 
insta a Comissão a criar uma lista negra 
dos Estados-Membros da UE que facilitam 
a elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI 
e apela à criação de um imposto sobre a 
riqueza coordenado pela UE;

Or. en

Alteração 556
Manon Aubry
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Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI; 
insta os Estados-Membros a criarem um 
imposto sobre a riqueza e outras medidas 
fiscais progressivas para financiar o 
Pacto Ecológico;

Or. en

Alteração 557
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a 
um reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia altamente eficiente em 
matéria de recursos e energia, totalmente 
baseada em energias renováveis, com 
emissões líquidas nulas de gases com 
efeito de estufa e livre de substâncias 
tóxicas até 2040; apela a um reforço da 
luta contra a fraude fiscal, a evasão fiscal e 
a elisão fiscal e o planeamento fiscal 
agressivo; insta a Comissão a criar uma 
lista negra dos Estados-Membros da UE 
que facilitam a elisão fiscal; apela a uma 
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tributação das empresas para o século XXI; coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI;

Or. en

Alteração 558
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia competitiva e 
sustentável; apela a um reforço da luta 
contra a fraude fiscal, a evasão fiscal e a 
elisão fiscal e o planeamento fiscal 
agressivo; insta a Comissão a criar uma 
lista negra dos Estados-Membros da UE 
que facilitam a elisão fiscal; apela a uma 
coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI, sem prejuízo da autonomia 
fiscal dos Estados-Membros;

Or. es

Alteração 559
Petros Kokkalis

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável, tendo 
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reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

simultaneamente em conta as diferentes 
capacidades dos Estados-Membros apela a 
um reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

Or. en

Alteração 560
Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; apela a uma 
coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI;

Or. en

Alteração 561
Frances Fitzgerald

Proposta de resolução
N.º 27
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Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; apela a uma 
coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI;

Or. en

Alteração 562
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; apela a uma 
coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI;

Or. en
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Alteração 563
Caroline Nagtegaal

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 
tributação das empresas para o século XXI;

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; apela a uma 
coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 
século XXI;

Or. en

Alteração 564
Mick Wallace, Clare Daly

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
para uma economia sustentável; apela a 
um reforço da luta contra a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a elisão fiscal e o 
planeamento fiscal agressivo; insta a 
Comissão a criar uma lista negra dos 
Estados-Membros da UE que facilitam a 
elisão fiscal; apela a uma coordenação a 
nível da UE para evitar um planeamento 
fiscal agressivo por particulares e 
empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de 

27. Espera receber a garantia de que 
todos contribuem de forma equitativa para 
a recuperação pós-coronavírus e a transição 
ecológica para uma economia sustentável; 
apela a que a UE e os Estados-Membros 
combatam a fraude fiscal, a evasão fiscal e 
a elisão fiscal e o planeamento fiscal 
agressivo; insta a Comissão a criar uma 
lista negra dos Estados-Membros da UE 
que facilitam a elisão fiscal; apela a uma 
coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por 
particulares e empresas; solicita, neste 
contexto, uma estratégia ambiciosa em 
matéria de tributação das empresas para o 



PE652.496v02-00 312/315 AM\1209233PT.docx

PT

tributação das empresas para o século XXI; século XXI;

Or. en

Alteração 565
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Considera que os contratos 
públicos ecológicos e sustentáveis são um 
motor fundamental da transformação 
industrial; insta a Comissão a estudar a 
forma de utilizar plenamente o efeito de 
alavanca da despesa e do investimento 
públicos para criar mercados de produtos 
e serviços neutros em termos de carbono e 
eficientes na utilização de recursos e para 
alcançar objetivos políticos, 
nomeadamente tornando obrigatórios os 
critérios ambientais e sociais nos 
contratos públicos; solicita igualmente à 
Comissão que promova um instrumento 
internacional de contratação pública mais 
ambicioso, que preveja a reciprocidade e 
normas mútuas;

Or. en

Alteração 566
Paul Tang, Gilles Boyer, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Reitera o seu apelo à eliminação 
progressiva dos subsídios aos 
combustíveis fósseis, inclusive sob a 
forma de um benefício fiscal, respeitando 
plenamente o direito que assiste aos 
Estados-Membros de escolher o seu cabaz 
energético; apoia, no entanto, a adoção de 
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medidas fiscais que incentivem o 
investimento em energias e meios de 
transporte mais limpos;

Or. en

Alteração 567
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Solicita às empresas que 
beneficiam de apoio público que se 
comprometam a efetuar a comunicação 
pública de informações discriminadas por 
país, a respeitar as suas obrigações de 
divulgação de informações não 
financeiras e a revelar qualquer 
tratamento favorável recebido; solicita à 
Comissão que reveja a Diretiva 
Contabilística em conformidade.

Or. en

Alteração 568
Marek Belka, Margarida Marques

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. É de opinião que as empresas 
registadas nos territórios incluídos na 
lista da UE de jurisdições não 
cooperantes para efeitos fiscais não 
devem receber apoio financeiro público, a 
menos que provem exercer ali uma 
atividade económica legítima;

Or. en

Alteração 569
Clotilde Armand
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Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Insta a Comissão a pôr em prática 
uma monitorização e comunicação 
eficazes dos dados sobre a aplicação do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável, disponibilizando-os ao 
público a fim de garantir a total 
transparência das despesas da UE 
relacionadas com a transição ecológica;

Or. en

Alteração 570
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Crê que todas estas propostas de 
financiamento combinadas (o Banco para 
o Clima, o orçamento consagrado ao 
clima e a Lei FATCA do Clima) podem 
permitir reunir, pelo menos, 660 mil 
milhões de euros/ano para vencer a 
batalha do clima e do emprego;

Or. en

Alteração 571
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

27 -B. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a introduzirem um 
registo pan-europeu de transparência 
fiscal em que seja possível verificar se as 
empresas pagaram os seus impostos e os 
seus encargos com a segurança social nos 
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Estados-Membros da UE e se participam 
ou já participaram num planeamento 
fiscal agressivo. As empresas que não 
cumpram estes requisitos não devem ser 
elegíveis para qualquer financiamento da 
UE ou dos Estados-Membros e não devem 
poder receber apoio financeiro à 
recuperação ou participar em concursos 
públicos no espaço da UE;

Or. en

Alteração 572
Pierre Larrouturou

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

27 -B. Congratula-se com o apoio dado a 
estas três soluções por um milhão de 
cidadãos25-A;
__________________
25-A http://www.climateandjobs.eu/

Or. en


