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Alteração  4 

Jo Leinen 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 7 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

7. Assinala o compromisso no sentido da 

criação de um fundo anual de 100 000 

milhões de dólares dos países 

desenvolvidos até 2020, e de um montante 

de 30 000 milhões de dólares destinado aos 

países em desenvolvimento nos próximos 

três anos (2010-2012) para ajudar a 

combater as alterações climáticas, e da 

criação de um fundo verde para o clima 

tendente a apoiar projectos nos países em 

desenvolvimento relacionados com a 

desflorestação e a degradação das florestas; 

7. Assinala o compromisso no sentido da 

criação de um fundo anual de 100 000 

milhões de dólares dos países 

desenvolvidos até 2020, e de um montante 

de 30 000 milhões de dólares destinado aos 

países em desenvolvimento nos próximos 

três anos (2010-2012) para ajudar a 

combater as alterações climáticas, e da 

criação de um fundo verde para o clima 

tendente a apoiar projectos nos países em 

desenvolvimento relacionados com a 

desflorestação e a degradação das florestas; 

lamenta, contudo, que o compromisso 

fique aquém da estimativa da Comissão 

segundo a qual 100 mil milhões de euros 

seriam reunidos até 2020; 

Or. en 
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Alteração  5 

Jo Leinen 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 9 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

9. Salienta que a próxima revisão do 

orçamento da UE tem de se concentrar na 

afectação de recursos suficientes a medidas 

de protecção contra as alterações climáticas 

e a medidas de adaptação às mesmas, quer 

na UE, quer nos países em 

desenvolvimento; assinala igualmente que, 

no âmbito dessa revisão, deverá ser 

ponderada a introdução de mecanismos 

financeiros novos e inovadores para apoiar 

as medidas internacionais a favor do clima; 

9. Salienta que a próxima revisão do 

orçamento da UE tem de se concentrar na 

afectação de recursos suficientes a medidas 

de protecção contra as alterações climáticas 

e a medidas de adaptação às mesmas, quer 

na UE, quer nos países em 

desenvolvimento; assinala igualmente que, 

no âmbito dessa revisão, deverá ser 

ponderada a introdução de mecanismos 

financeiros novos e inovadores para apoiar 

as medidas internacionais a favor do clima, 

tais como um imposto sobre as 

transacções financeiras; 

Or. en 
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Alteração  6 

Jo Leinen 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 2 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

2. Considera que os atrasos registados para 

alcançar um acordo internacional não 

podem justificar que se protele a adopção 

de novas iniciativas da UE destinadas a 

reduzir as emissões que se afiguram 

necessárias, tal como demonstrado pelos 

cientistas; reitera o nosso compromisso de 

reduzir as nossas emissões em 20% até 

2020, que já é juridicamente vinculativo, e 

o nosso desejo de passar a uma redução de 

30%; assinala igualmente que as iniciativas 

adoptadas no seio da UE para promover e 

encorajar a economia verde tornarão cada 

vez mais fácil atingir um compromisso de 

redução de 30%; 

2. Considera que os atrasos registados para 

alcançar um acordo internacional não 

podem justificar que se protele a adopção 

de novas iniciativas da UE destinadas a 

reduzir as emissões que se afiguram 

necessárias, tal como demonstrado pelos 

cientistas; reitera o nosso compromisso de 

reduzir as nossas emissões em 20% até 

2020, que já é juridicamente vinculativo, e 

o nosso desejo de passar a uma redução de 

30%, que a UE reconfirmou perante as 

Nações Unidas, em conformidade com o 

Acordo de Copenhaga, em 27 de Janeiro 

de 2010; solicita à UE que mantenha as 

suas metas ambiciosas em matéria de 

protecção do clima e que pondere 

compromissos unilaterais no sentido de 

reduzir, até 2020, as emissões de CO2 

visando o nível mais elevado de uma 

escala de 25 a 40%; assinala igualmente 

que as iniciativas adoptadas no seio da UE 

para promover e encorajar a economia 

verde tornarão cada vez mais fácil atingir 
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um compromisso de redução de 30% 

Or. en 
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Alteração  7 

Jo Leinen 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 5-A. Solicita à UE e aos seus 

Estados-Membros que apliquem o 

princípio da "justiça climática" numa 

perspectiva de longo prazo (tendo em mira 

2050 e um horizonte ainda mais vasto); 

preconiza, por conseguinte, a inclusão de 

uma cláusula de equidade nas futuras 

negociações internacionais sobre o clima; 

Or. en 
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Alteração  8 

Jo Leinen 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 9-A. Solicita à UE que proponha a 

criação de uma taxa de 0, 01% sobre as 

transacções financeiras, o que permitiria 

reunir 20 milhões de euros por ano para 

ajudar os países em desenvolvimento a 

combaterem as alterações climáticas e a 

adaptarem-se às mesmas; considera que 

os montantes em questão devem ser 

reservados para medidas que permitam 

que os países em desenvolvimento 

ofereçam incentivos para o combate à 

desflorestação, à degradação dos solos e à 

desertificação; 

Or. en 

 

 


