
 

AM\543162PT.doc  PE 347.215/1-13 

PT PT 

PARLAMENTO EUROPEU 
2004 2009 

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

29 de Setembro de 2004 PE 347.215/1-13 

ALTERAÇÕES 1-13 

Projecto de proposta de resolução (PE 347.215) 
Karl-Heinz Florenz 
A estratégia da UE para a Conferência de Buenos Aires sobre as alterações climáticas (COP-
10) 

 
 

Alteração apresentada por Eija-Riitta Anneli Korhola 

Alteração 1 
Considerando C 

C. Considerando que, em 13 de Outubro de 2003, o Parlamento Europeu e o Conselho 
adoptaram uma directiva relativa à criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade e que este importante passo 
testemunha, mais uma vez, o compromisso político da UE e dos seus Estados-
Membros para se centrarem em acções internas sustentáveis e incita outras partes a 
procederem do mesmo modo, 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Satu Hassi, Peter Liese, Andres Wijkman, Johannes (Hans) 
Blokland, Jonas Sjöstedt e Chris Davies 

Alteração 2 
Nº 2 

2. Considera que a COP-10 constitui não apenas uma boa oportunidade para realizar 
progressos com base nas decisões adoptadas na anterior Conferência das Partes e, em 
particular, em Bona, Marraquexe, Nova Deli e Milão, sobre a aplicação do Protocolo 
de Quioto, mas também para dar início a um amplo debate sobre as principais 
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questões para o segundo período de compromisso tendo em vista alcançar o objectivo 
comunitário de manter o aumento médio da temperatura mundial  inferior a 2º C 
em relação aos níveis pré-industriais; reitera a sua posição segundo a qual se 
deverá aplicar, a longo prazo, o princípio da igualdade de direitos para todos os 
cidadãos do mundo;  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Eija-Riitta Anneli Korhola 

Alteração 3 
Nº 3 

3. Insta a UE e todas as demais partes da UNFCCC a prosseguirem os debates iniciados 
em Milão tendo em vista incorporar as emissões dos voos e do transporte marítimo 
internacionais nos objectivos de redução de emissões do segundo período de 
compromisso a partir de 2012; insta a UE e todas as partes da UNFCCC a 
controlarem, em especial, as emissões provenientes do tráfego e, eventualmente, a 
elaborarem o seu próprio protocolo para estas emissões; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Eija-Riitta Anneli Korhola 

Alteração 4 
Nº 4 bis (novo) 

4 bis. Apela às partes da UNFCCC a encetarem negociações tendo em vista alterar a 
estrutura dos anexos a fim de se adaptarem melhor aos países onde se está a 
registar um aumento significativo das emissões, como, por exemplo, a China e a 
Índia; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Peter Liese, Chris Davies, Andres Wijkman, Satu Hassi, Johannes 
(Hans) Blokland e Dimitrios Papadimoulis 

Alteração 5 
Nº 4 ter (novo) 

4 ter. Insta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a porem a tónica na necessidade 
de protegerem o clima aquando de diálogos com os parceiros internacionais, 
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nomeadamente os Estados Unidos e a Rússia, e a salientarem que a relação entre a 
UE e os países terceiros poderá ser prejudicada caso não se adopte uma posição 
construtiva na matéria; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Eija-Riitta Anneli Korhola 

Alteração 6 
Nº 6 

6. Toma nota do último relatório da Agência Europeia do Ambiente no qual se assinala 
inter alia que o aquecimento do clima na Europa é mais rápido do que a média 
mundial em resultado das alterações climáticas; regista as alterações climáticas e o 
aquecimento verificados nas zonas árcticas; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Eija-Riitta Anneli Korhola 

Alteração 7 
Nº 7 

7. Considera que a UE deveria redobrar os seus esforços para cumprir os objectivos 
estabelecidos no Protocolo de Quioto e tornar-se um exemplo para outras partes da 
Convenção; insta a Comissão a propor instrumentos mais sustentáveis do ponto de 
vista económico para a Directiva relativa ao comércio de licenças de emissão com o 
objectivo de reduzir as emissões; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Dorette Corbey, Andres Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, 
Johannes (Hans) Blokland, Satu Hassi e Peter Liese 

Alteração 8 
Nº 7 bis (novo) 

7 bis. Insta a UE e os Estados-Membros a investirem em medidas de adaptação às 
alterações climáticas e a disponibilizarem fundos adequados para os países em 
desenvolvimento a fim de estes poderem financiar a sua própria adaptação; 
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Peter Liese, Chris Davies, Andres Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland e Dimitrios Papadimoulis 

Alteração 9 
Nº 7 ter (novo) 

7 ter. Realça o importante papel desempenhado tanto pelas medidas que visam melhorar a 
eficácia energética, cujo potencial na UE é grande, como pelas fontes de energia 
renovável neste contexto e expressa o seu apoio à Comunicação da Comissão 
Europeia na matéria 1; salienta, em especial, o potencial da biomassa como fonte de 
energia neutra em relação ao CO2 e insta a Comissão a examinar medidas 
legislativas de apoio à produção de energia a partir da biomassa;  

1 COM(2004)366 de 26.5.2004 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Eija-Riitta Anneli Korhola 

Alteração 10 
Nº 8 

8. Insta todos os Estados-Membros a aceitarem as suas responsabilidades tendo em vista 
garantir o cumprimento dos seus objectivos de partilha de encargos; solicita que seja 
realizada uma segunda ronda de negociações a fim de adequar os objectivos da 
partilha de encargos para os 25 Estados-Membros que tenham dado provas de que 
lhes foram atribuídos objectivos demasiado baixos; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Peter Liese, Chris Davies, Andres Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland e Dimitrios Papadimoulis 

Alteração 11 
Nº 9 

9. Exorta todos os Estados-Membros que ainda não tenham elaborado os seus planos 
nacionais de atribuição de licenças de emissão, tal como previsto na directiva que 
estabelece um regime de comércio de direito de emissões, a fazê-lo com a maior 
brevidade possível e a fixarem objectivos ambiciosos; insta a Comissão a, em caso 
de não cumprimento das disposições da directiva por um Estado-Membro, 
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empreender imediatamente uma acção judicial; solicita à Comissão que rejeite os 
planos nacionais de atribuição de licenças que autorizem emissões de CO2 
injustificadamente altas; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Chris Davies e Andres Wijkman 

Alteração 12 
Nº 9 bis (novo) 

9 bis. Insiste em que não sejam autorizadas modificações aos planos nacionais de 
atribuição de licenças de emissão aprovados a partir da sua data de aplicação, isto é, 
1 de Janeiro de 2005; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Eija-Riitta Anneli Korhola 

Alteração 13 
Nº 9 ter (novo) 

9 ter. Solicita à Comissão a apresentar, sem demora, alterações à Directiva relativa ao 
comércio de licenças de emissão com vista a obviar aos disfuncionamentos e 
insuficiências já identificados; 

 Or. en 
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