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Alteração  34 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 20 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

20. Solicita uma maior transparência e um 

maior envolvimento da sociedade civil na 

COP 16 no México; 

20. Solicita uma maior transparência e 

objectividade das fontes científicas 

tomadas em consideração na COP 16 no 

México; 
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Alteração  35 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 19 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

19. Reitera o seu apoio ao processo de 

reforma da ONU e observa que o resultado 

da Conferência de Copenhaga sobre as 

Alterações Climáticas constitui mais um 

exemplo que confirma a necessidade 

urgente de repensar os métodos de trabalho 

no seio das Nações Unidas; 

19. Reitera o seu apoio ao processo de 

reforma da ONU e observa que o resultado 

da Conferência de Copenhaga sobre as 

Alterações Climáticas e as diversas falhas 

contidas no Quarto Relatório de 

Avaliação do IPCC constituem outros 

exemplos que confirma a necessidade 

urgente de repensar os métodos de trabalho 

no seio das Nações Unidas; 

Or. en 
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Alteração  36 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 17 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

17. Considera fundamental para a 

competitividade da indústria da UE que 

outras nações industrializadas fora da UE 

aceitem medidas semelhantes e que os 

países em desenvolvimento e as economias 

emergentes se comprometam a reduções 

razoáveis; relembra que os objectivos de 

redução devem ser mensuráveis, 

comunicáveis e verificáveis e congratula-

se, neste contexto, com os compromissos 

assumidos por alguns países em 

desenvolvimento de apresentar relatórios 

nacionais sobre os seus esforços de 

redução das emissões; 

17. Insta a UE e os seus Estados-Membros 

a não aceitarem compromissos unilaterais 

que prejudiquem a competitividade das 

indústrias da UE;  considera fundamental 

para a competitividade da indústria da UE 

que outras nações industrializadas fora da 

UE aceitem medidas semelhantes e que os 

países em desenvolvimento e as economias 

emergentes se comprometam a reduções 

razoáveis; relembra que os objectivos de 

redução devem ser mensuráveis, 

comunicáveis e verificáveis e congratula-

se, neste contexto, com os compromissos 

assumidos por alguns países em 

desenvolvimento de apresentar relatórios 

nacionais sobre os seus esforços de 

redução das emissões; 

Or. en 
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Alteração  37 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 15 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

15. Lamenta que os EUA e a China não 

tenham estado dispostos a aceitar um 

acordo mais ambicioso por razões de 

política interna; considera que a União 

Europeia, os EUA e a China são essenciais 

para assegurar um acordo internacional 

vinculativo; Exorta, por conseguinte, os 

Estados Unidos e a China, assim como 

outros parceiros internacionais, a 

assumirem novos compromissos a favor de 

um sistema internacional de protecção do 

clima, a fim de relançar os debates e 

alcançar um acordo internacional 

ambicioso e juridicamente vinculativo, que 

tenha em conta os últimos 

desenvolvimentos da ciência e seja 

coerente com o objectivo dos 2º C; 

15. Lamenta que os EUA e a China não 

tenham estado dispostos a aceitar um 

acordo mais ambicioso por razões de 

política interna; considera que a União 

Europeia, os EUA e a China são essenciais 

para assegurar um acordo internacional 

vinculativo; Exorta, por conseguinte, os 

Estados Unidos e a China, assim como 

outros parceiros internacionais, a 

assumirem novos compromissos a favor de 

um sistema internacional de protecção do 

clima, a fim de relançar os debates e 

alcançar um acordo internacional 

ambicioso e juridicamente vinculativo, que 

tenha em conta o objectivo dos 2º C; 

Or. en 
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Alteração  38 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os 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, 

sendo tomado o devido cuidado para 

evitar qualquer risco de especulação 

financeira como a que causou a actual 

crise grave; 

Or. en 
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Alteração  39 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 3 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

3. Manifesta a sua desilusão pela falta de 

unidade dos Estados-Membros e pela 

forma como a Presidência da COP 15 

conduziu as negociações finais; insta, por 

conseguinte, a UE a falar em uníssono em 

negociações internacionais sobre o clima a 

fim de manter o seu papel de liderança nas 

negociações visando alcançar um acordo 

global e vinculativo pós-2012, em 

consonância com os últimos 

desenvolvimentos da ciência e com o 

objectivo de 2º C na COP 16; 

3. Manifesta a sua desilusão pela falta de 

unidade dos Estados-Membros e pela 

forma como a Presidência da COP 15 

conduziu as negociações finais; insta, por 

conseguinte, a UE a falar em uníssono em 

negociações internacionais sobre o clima a 

fim de manter o seu papel de liderança nas 

negociações visando alcançar um acordo 

global e vinculativo pós-2012, em 

consonância com o objectivo de 2º C na 

COP 16; 

Or. en 
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Alteração  40 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os 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 a inexistência de um 

acordo internacional juridicamente 

vinculativo justificará que se protele a 

adopção de novas iniciativas da UE 

destinadas a reduzir as emissões; 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%; 

Or. en 
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Alteração  41 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os 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 

justificarão que se protele a adopção de 

novas iniciativas da UE destinadas a 

reduzir as emissões; 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%; 

Or. en 
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Alteração  42 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

Considerando E 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

E. Considerando que o Quarto Relatório 

de Avaliação do Painel 

Intergovernamental e um número cada 

vez maior de provas científicas 

reconhecem que são necessários 

profundos cortes nas emissões globais 

para fazer com que o aumento da 

temperatura a nível mundial não atinja os 

2ºC, 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  43 

Oreste Rossi 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

Considerando E 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

E. Considerando que o Quarto Relatório de 

Avaliação do Painel Intergovernamental e 

um número cada vez maior de provas 

científicas reconhecem que são necessários 

profundos cortes nas emissões globais para 

fazer com que o aumento da temperatura a 

nível mundial não atinja os 2ºC, 

E. Considerando que os últimos 

escândalos que envolveram a comunidade 

científica (fugas de mensagens 

electrónicas do Centro de Investigação 

sobre o Clima da Universidade de East 

Anglia; diversas falhas contidas no 

Quarto Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental) deveriam aconselhar 

as instituições políticas a serem mais 

prudentes na escolha dos dados em que 

baseiam as suas políticas em matéria de 

alterações climáticas, 

Or. en 

 

 


