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Proposta de resolução

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 1
Citação 5-A (nova)

- Tendo em conta os artigos 2.º e 6.º do Tratado CE, nos termos dos quais as 
exigências em matéria de protecção do ambiente devem ser integradas nos 
diferentes sectores da política comunitária com o objectivo de promover um 
desenvolvimento das actividades económicas sustentável em termos ambientais,

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 2
Citação 5-B (nova)

- Tendo em conta o artigo 175.º do Tratado CE,

Or. fr
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 3
Citação 5-C (nova)

- Tendo em conta a Decisão n.º 2179/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de Setembro de 1998, relativa à revisão do programa da Comunidade 
Europeia de política e acção em matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável 
«Em direcção a um desenvolvimento sustentável»,

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 4
Citação 5-D (nova)

- Tendo em conta a revisão da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da UE, 

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 5
Citação 5-E (nova)

- Tendo em conta o Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente,

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 6
Citação 5-F (nova)

- Tendo em conta as resoluções do Parlamento Europeu relativas às estratégias 
temáticas sobre a utilização sustentável dos recursos naturais, sobre o ambiente 
urbano, para a reciclagem de resíduos e para uma utilização sustentável dos 
pesticidas,
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Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 7
Citação 5-G (nova)

- Tendo em conta a sua resolução, de 15 de Novembro de 2007, sobre "A limitação 
das alterações climáticas globais a 2 graus Celsius - os preparativos para a 
Conferência de Bali sobre as Alterações Climáticas e para além dela"1,

Or. en

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 8
Considerando A-A (novo)

A-A. Considerando que o princípio do poluidor-pagador (PPP) representa um dos pilares 
da política ambiental, implicando a internalização dos custos externos nos preços de 
mercado a fim de garantir que estes reflectem os custos reais de produção;

Or. en

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 9
Considerando A-B (novo)

A-B. Considerando que o Parlamento Europeu, na sua resolução de 15 de Novembro de 
2007, salienta que os países industrializados devem empenhar-se em reduzir as suas 
emissões em pelo menos 30% até 2020 e em 60-80% até 2050 comparativamente aos 
níveis de 1990; 

Or. en

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2007)0537.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 10
Considerando A-C (novo)

A-C. Considerando que a implementação do PPP deixa muito a desejar na maioria dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 11
Considerando B

B. Considerando os diversos tipos de poluição do ambiente natural, as possibilidades de 
potencial mau funcionamento dos geossistemas e o risco de esgotamento dos 
recursos naturais, sobretudo os não renováveis,

Or. pl

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 12
Considerando B-A (novo)

B-A. Considerando que a intensidade energética está hoje em dia a diminuir cerca de 
1,8% por ano devido à pressão comercial, o que obriga os intervenientes do mercado 
a aumentar cada vez mais a sua eficácia, e que as economias planificadas da antiga 
Europa de Leste, a partir do momento em que não estavam sujeitas a essa pressão 
comercial, consumiam muito mais recursos e energia do que o mundo ocidental 
para fabricar os mesmos produtos,

Or. sv

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 13
Considerando C

C. Considerando o elevado risco de extinção de numerosas espécies animais ou vegetais 
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e o objectivo fixado pela União de deter a perda de biodiversidade até 2010,

Or. pl

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 14
Considerando D

D. Considerando o aumento crescente na União do tráfego ligado aos transportes, 
nomeadamente de mercadorias, e o aumento daí eventualmente decorrente do consumo de 
energia,

Or. de

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 15
Considerando G

G. Considerando que os agregados familiares suportam uma parte muito maior das taxas 
ambientais, quando os outros sectores económicos são os primeiros consumidores de 
energia e de transportes, o que é contrário ao princípio da proporcionalidade,

Or. pl

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 16
Considerando G

Suprimido

Or. de
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 17
Considerando G

G. Considerando que os agregados familiares suportam uma parte muito maior das taxas 
ambientais, quando os outros sectores económicos são os primeiros consumidores de 
energia, de água e de transportes,

Or. fr

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 18
Considerando H

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 19
Considerando H

Suprimido

Or. sv

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 20
Considerando H

H. Considerando que as previsões em matéria de impacto global das alterações climáticas não 
devem conduzir apenas à dissociação entre crescimento e modos de produção e de 
consumo, mas também à mudança do nosso modelo de desenvolvimento socioeconómico,

Or. pl
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 21
Considerando H-A (novo)

H-A. Considerando que os actuais indicadores económicos do PIB já não bastam para 
avaliar correctamente a realidade social, económica e ecológica e não têm em conta 
os impactos ambientais das actividades humanas que temos de enfrentar, seria
conveniente ponderarmos a utilização de novos indicadores ambientais no cálculo 
da riqueza produzida a fim de melhor ter em consideração tais alterações,

Or. fr

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 22
Considerando H-A (novo)

H-A. Considerando que o Grupo Intergovernamental de Peritos sobre Mudanças 
Climáticas estima que a prossecução do crescimento económico, o desenvolvimento 
continuado das tecnologias de ponta, a globalização e a difusão das tecnologias 
contribuem para reduzir a poluição ambiental, alargando simultaneamente o leque 
das respostas que podem ser dadas ao desafio climático, pelo que, nestas condições, 
a redução do nosso impacto negativo sobre o ambiente passa por um forte 
crescimento económico capaz de relançar a inovação e a investigação;

Or. sv

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 23
N.º 1

1. Congratula-se com a referência ao princípio do poluidor-pagador, mas lamenta que 
haja pouca ou nenhuma ligação na actual elaboração e calibragem dos instrumentos 
de política ambiental;

Or. fr
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Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 24
N.º 1

1. Congratula-se com a referência ao princípio do poluidor-pagador e nota que os 
fracassos comerciais que podemos actualmente constatar são precisamente 
imputáveis ao facto de esquecermos este princípio de economia de mercado;

Or. sv

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 25
N.º 1

1. Congratula-se com a referência ao princípio do poluidor-pagador, mas lamenta que 
haja pouca ligação com os instrumentos de mercado para fins da política ambiental;
salienta que o princípio do poluidor-pagador permite definir o preço real de um 
produto ao incluir as despesas de despoluição e recuperação imputáveis à produção, 
a partir do momento em que, na prática, o custo de uma produção ou de produtos 
poluentes acaba por ser mais elevado se nele integrarmos o conjunto das 
externalidades, pois é menos caro prevenir do que recuperar ou sanear;

Or. da

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 26
N.º 1-A (novo)

1-A. Salienta que é muito mais fácil controlar o respeito do princípio do poluidor-
pagador e a aplicação de taxas mínimas comuns do que um sistema de quotas 
negociáveis;

Or. da
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Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 27
N.º 1-A (novo)

1-A. Recorda que a economia de mercado consiste em deixar o mercado - isto é, os 
produtores e os consumidores - definirem o modo de utilização ideal dos recursos 
limitados;

Or. sv

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 28
N.º 1-A (novo)

1-A. Salienta que o princípio do poluidor-pagador não pode limitar-se a transferir o 
custo para o consumidor final, nomeadamente o agregado familiar;

Or. fr

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 29
N.º 2

2. Lamenta que o Livro Verde se concentre essencialmente na poluição atmosférica e no 
aquecimento global, e não tenha em consideração todos os aspectos de uma 
protecção do ambiente moderna e centrada;

Or. de

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 30
N.º 2

2. Lamenta que o Livro Verde se concentre essencialmente na poluição atmosférica e no 
aquecimento global; e lamenta além disso que tenha tão pouco em consideração o 
impacto ambiental do conjunto dos processos de produção e distribuição e dos modos 
de consumo;
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Or. fr

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 31
N.º 2

2. Lamenta que o Livro Verde se concentre essencialmente na poluição atmosférica e no 
aquecimento global, negligenciando de uma forma geral o impacto ambiental 
negativo de outros processos de produção e distribuição e dos modos de consumo

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 32
N.º 2

2. Lamenta que o Livro Verde se concentre essencialmente na poluição atmosférica e no 
aquecimento global, negligenciando o impacto ambiental do conjunto dos processos 
de produção e distribuição, dos modos de consumo e do tratamento dos resíduos;

Or. pl

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 33
N.º 2-A (novo)

2-A. Partilha a opinião da Comissão Europeia sobre a diversidade dos instrumentos de 
mercado e a distinção entre taxas e encargos, consistindo habitualmente estes 
últimos num pagamento em troca de um serviço ou de um custo claramente 
definido; salienta a necessidade de dispormos de instrumentos quer de incentivo 
quer de dissuasão com vista à concretização dos objectivos em matéria de protecção 
do ambiente e da saúde, assim como da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável;

Or. fr
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Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 34
N.º 3

3. Lamenta que a dimensão internacional seja evocada demasiado rapidamente e que 
ainda não tenham sido instauradas medidas destinadas a reduzir ao máximo as 
distorções de concorrência entre regiões e entre sectores industriais;

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 35
Subtítulo (novo) e N.º 3-A (novo)

Medidas

3-A. Solicita à Comissão que apresente um projecto de plano estratégico em matéria de 
instrumentos de mercado para fins da política ambiental e de políticas conexas;

Or. fr

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 36
N.º 3-A (novo)

3-A. Lamenta a ausência de uma análise aprofundada dos méritos da diferenciação 
entre instrumentos de mercado visando o consumidor e instrumentos de mercado a 
nível do produtor;

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 37
N.º 3-B (novo)

3-B. Convida a União Europeia a fazer a distinção entre riqueza económica bruta por 
habitante e riqueza económica, social e ecológica líquida nos termos do indicador 
de progresso real (IPV); assim, convida a Comissão Europeia e os Estados-
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Membros:

 a analisarem mais em profundidade a possibilidade de medir o crescimento 
europeu utilizando indicadores "verdes"1 que mostrem a riqueza perdida devido 
aos danos ambientais,

 a utilizarem os indicadores ambientais no conjunto dos seus trabalhos 
relacionados com o ambiente; uma vez que a política ambiental é considerada 
uma política integrada, os indicadores verdes deveriam ser utilizados em todos 
os domínios das políticas europeias;

 a ter em conta o impacto ambiental da sua produção no cálculo das riquezas 
nacionais, dispondo assim de uma perspectiva real da perda de riqueza gerada
pela constante redução dos nossos recursos naturais;

Or. fr

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 38
N.º 3-B (novo) (depois do título "Princípios")

3-B. Reconhece que a internalização integral dos custos ambientais constitui um 
pré-requisito importante para o estabelecimento de uma concorrência leal entre 
empresas e para o aumento dos incentivos económicos à produção e ao consumo 
limpos, bem como para a promoção da inovação em matéria de tecnologias limpas;

Or. en

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 39
N.º 3-C (novo) (depois do título "Princípios")

3-C. Reconhece que a incapacidade de internalizar os custos ambientais é o mesmo que 
subsidiar actividades que causam danos ao ambiente;

Or. en

                                               
1 Indicadores ambientais ou que tenham em conta o ambiente IBED, IPV.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 40
N.º 3-D (novo) (depois do título "Princípios")

3-D. Salienta que a existência de um grande número de subsídios prejudiciais para o 
ambiente nos Estados-Membros da União Europeia agrava a poluição e atenta 
fortemente contra o princípio do poluidor-pagador;

Or. en

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 41
N.º 4

4. Reconhece que os instrumentos de mercado para fins da política ambiental são um dos 
meios mais eficientes para atingir objectivos ambientais a um custo razoável; 
sublinha, contudo, que tais instrumentos devem ser complementados por outras 
medidas como por exemplo padrões de eficiência, objectivos em matéria de 
emissões, etc.;

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 42
N.º 4

(não se aplica à versão portuguesa)

Or. pl

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 43
N.º 4-A (novo)

4-A. Estima que a passagem para um desenvolvimento sustentável e uma economia sem 
carbono exige simultaneamente instrumentos de dissuasão (por exemplo impostos e 
taxas) e instrumentos de incentivo (por exemplo sistemas de trocas);
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Or. fr

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Margrete Auken

Alteração 44
N.º 5

5. Sublinha que os instrumentos de mercado não podem substituir as políticas de 
redistribuição; todavia, considera que pode recorrer-se a uma diferenciação entre 
hábitos ou volumes de consumo para centrar esses instrumentos nos grandes 
consumidores;

Or. en

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 45
N.º 5

5. Sublinha que a implementação de instrumentos de mercado pode ter impactos sociais 
indesejáveis; contudo, acredita que tais impactos podem ser compensados por 
medidas políticas específicas como por exemplo os preços mínimos, os subsídios, 
etc., destinadas aos agregados familiares com rendimento insuficiente;

Or. en

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 46
N.º 5

5. Sublinha que os instrumentos de mercado destinados a apoiar a política ambiental, 
para serem eficazes e permitirem atingir os objectivos estabelecidos, devem ser 
definidos tendo apenas em conta critérios ecológicos; 

Or. sv
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 47
N.º 5

5. Sublinha que os instrumentos de mercado devem ser económica e socialmente 
aceitáveis (supressão);

Or. nl

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 48
N.º 5

5. Sublinha que os instrumentos de mercado devem ser ecológica, económica e 
socialmente aceitáveis, nomeadamente para as pessoas com rendimentos inferiores ao 
salário médio de cada Estado-Membro e para as pequenas empresas;

Or. pl

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 49
N.º 6

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 50
N.º 6

6. Considera que a implementação destes instrumentos deve basear-se nos princípios 
da neutralidade técnica e da não distorção dos mecanismos de mercado, cumprindo 
simultaneamente critérios de objectividade, neutralidade e equivalência;

Or. sv
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 51
N.º 6

6. Considera que a progressividade das taxas e o seu aumento gradual ao longo do tempo 
devem ser um dos princípios da sua aplicação; salienta que é essencial criar taxas 
mínimas comuns que permitam aos Estados-Membros introduzirem taxas nacionais 
mais elevadas, uma vez que o exemplo dos Estados-Membros que praticam esse 
nível de taxas permite identificar novas possibilidades e promover a ideia de um 
aumento das taxas mínimas comuns;

Or. da

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 52
N.º 6

6. Considera que, de uma forma geral, a progressividade das taxas e o seu aumento 
gradual e previsível ao longo do tempo constituem um dos princípios da sua 
aplicação;

Or. fr

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 53
N.º 6

6. Considera que a progressividade das taxas e a sua evolução gradual ao longo do 
tempo devem ser um dos princípios da sua aplicação;

Or. fr
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 54
N.º 6-A (novo)

6-A. Salienta que o princípio do poluidor-pagador produz efeitos mais importantes ao 
retroceder concentradamente os fundos mobilizados, ou seja, ao afectá-los 
exclusivamente à despoluição e à recuperação, do que ao despender globalmente 
montantes semelhantes sob a forma de reduções fiscais concedidas a uma indústria 
ou um sector de actividade;

Or. da

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 55
N.º 6-B (novo)

6-B. Considera ser essencial criar taxas mínimas comuns, já que elas permitem quer 
limitar o comércio fronteiriço, através da constante revisão em alta, quer consagrar 
o papel precursor a que podem recorrer os Estados-Membros que aplicam taxas 
antipoluição mais elevadas; nota que, num mercado interno perfeitamente 
integrado, é essencial, para limitar as distorções de concorrência, zelar por que as 
diferenças não sejam demasiado grandes e, por conseguinte, fazer com que os 
Estados precursores dêem o exemplo defendendo um aumento progressivo das taxas 
mínimas comuns;

Or. de

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 56
N.º 7

7. Insiste no papel importante da fiscalidade ambiental para atingir os objectivos 
ambientais; assim, solicita à Comissão que apresente, até ao final de 2008, uma 
proposta legislativa de uma taxa comunitária mínima sobre o CO2;

Or. en
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 57
N.º 7

7. Insiste no papel importante da fiscalidade ambiental para atingir os objectivos 
ambientais e no carácter indispensável da harmonização de certas medidas a nível 
europeu para evitar distorções económicas entre as empresas, nomeadamente as 
PME, e entre os territórios, as quais podem dar origem a um mau funcionamento do 
mercado interno;

Or. pl

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Margrete Auken

Alteração 58
N.º 7

7. Insiste no papel importante da fiscalidade ambiental para atingir os objectivos 
ambientais e no carácter indispensável da fixação de níveis mínimos de certas taxas a 
nível europeu para evitar distorções económicas entre as empresas e entre os 
territórios;

Or. en

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 59
N.º 7-A (novo)

7-A. Partilha a análise da Comissão segundo a qual o regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade (SCEQE) constitui 
actualmente o instrumento de mercado que oferece a melhor capacidade de reacção 
à procura e o instrumento disponível mais objectivo para atingir os objectivos de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa fixados pelo Conselho Europeu 
na Primavera de 2007;

Or. fr
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Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 60
N.º 7-B (novo)

7-B. Reconhece contudo que, na sua versão actual, o regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade possui um campo de 
aplicação demasiado limitado perante as múltiplas origens de gases com efeito de 
estufa e os sectores implicados, e que a Comissão e os Estados-Membros terão de 
introduzir as necessárias melhorias destinadas a optimizar o SCEQE na terceira 
fase do projecto a partir de 2013;

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 61
N.º 8

8. Considera que os instrumentos de mercado não podem limitar-se aos sistemas de 
intercâmbio de licenças ou de quotas, uma vez que esses sistemas não são os mais 
adequados para atingir os objectivos de redução de certas emissões;

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 62
N.º 8

8. Considera que as medidas fiscais europeias não deveriam limitar-se apenas aos 
sistemas de intercâmbio de licenças ou de quotas, uma vez que esses sistemas não são 
os mais adequados para atingir os objectivos de redução de certas emissões

Or. pl
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Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 63
N.º 8

8. Considera que os instrumentos de mercado comunitário não podem limitar-se aos 
sistemas de intercâmbio dos direitos de emissão ou de quotas de emissão, e que há 
que ponderar a criação de outros sistemas possíveis como o da eventual instauração 
de uma taxa carbono como contrapartida a uma redução das subvenções às 
energias fósseis; 

Or. fr

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 64
N.º 8

8. Considera que as medidas fiscais europeias não podem limitar-se aos sistemas de 
intercâmbio de licenças ou de quotas, uma vez que esses sistemas não são os mais 
adequados para atingir os objectivos de redução de certas emissões. Não se pode 
atentar contra a soberania fiscal dos Estados nacionais;

Or. de

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 65
N.º 8-A (novo)

8-A. Salienta que a fiscalidade ambiental não deveria ser vista antes de mais como uma 
forma de aumentar as receitas fiscais, mas sim como um meio de evitar a poluição 
prejudicial e a degradação ambiental - e, portanto, de aumentar o bem-estar na 
sociedade - a um custo razoável; sublinha que a imposição de taxas sobre factores 
negativos, como a poluição, deveria ser compensada pela redução das taxas sobre os 
factores positivos, como o trabalho;

Or. en
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 66
N.º 9

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 67
N.º 9-A (novo)

9-A. Solicita à Comissão que realize um estudo comparativo dos instrumentos de 
mercado existentes, a fim de avaliar a sua eficácia e de encorajar o intercâmbio de 
boas práticas entre os Estados-Membros;

Or. el

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 68
N.º 10

10. Apoia a descida dos impostos sobre o trabalho a nível nacional, mas salienta que ela 
não está ligada apenas à reforma da fiscalidade ambiental;

Or. de

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 69
N.º 10

10. Apoia o princípio da tributação dos factores negativos, como a poluição, 
acompanhada de uma redução dos impostos sobre os factores positivos, como o 
trabalho; considera que essa abordagem poderia inscrever-se numa reforma global da 
fiscalidade com vista a uma repartição mais equitativa entre os trabalhadores, os 
consumidores, as empresas, os rendimentos do capital e os serviços financeiros, para 
atingir os objectivos em matéria de ambiente e de justiça social
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Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 70
N.º 10

10. Apoia a descida dos impostos sobre o trabalho, mas salienta que ela não está ligada 
apenas à reforma da fiscalidade ambiental; considera que a mesma deve inscrever-se 
numa reforma global da fiscalidade com vista a uma repartição mais equitativa entre 
os trabalhadores, os consumidores, as empresas, os rendimentos do capital e os 
serviços financeiros, para atingir os objectivos em matéria de ambiente e de justiça 
social e a fim de não fragilizar os orçamentos e as contas sociais dos Estados-
Membros;

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 71
N.º 10

10. Apoia a descida dos impostos sobre o trabalho, mas salienta que ela não está ligada 
apenas à reforma da fiscalidade ambiental; considera que a mesma deve inscrever-se 
numa reforma global da fiscalidade com vista a uma repartição mais equitativa entre 
os agentes económicos e as pessoas singulares, para atingir os objectivos em matéria 
de ambiente e de justiça social;

Or. pl

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 72
N.º 11

Suprimido

Or. en
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 73
N.º 11

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Daciana Octavia Sârbu

Alteração 74
N.º 11

11. Considera que o aumento dos preços é uma das formas de influenciar os modos de 
produção e de consumo, bem como de incentivar os utilizadores a escolherem modos 
de transporte adequados à optimização da qualidade ambiental; realça, contudo, que 
o impacto de tal medida pode ser limitado devido à diminuta elasticidade de 
determinados sectores e entre certas categorias de consumidores;

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 75
N.º 11

11. Considera que o aumento progressivo, contínuo e previsível dos preços é uma das
formas de influenciar os modos de produção e de consumo, bem como de utilização de 
certos meios de transporte; realça, contudo, que o impacto de tal medida pode ser 
limitado devido à diminuta elasticidade de determinados sectores;

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 76
N.º 11

11. Considera que o aumento dos preços é uma das formas de influenciar os modos de 
produção e de consumo, bem como de utilização de (supressão) meios de transporte 
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ecológicos; realça, contudo, que o impacto de tal medida pode ser limitado devido à 
diminuta elasticidade de determinados sectores;

Or. pl

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 77
N.º 11

11. Considera que o aumento dos preços é uma das formas de influenciar os modos de 
produção e de consumo, bem como de utilização de certos meios de transporte; realça, 
contudo, que o impacto de tal medida pode ser limitado devido à diminuta elasticidade 
de determinados sectores, devendo apenas ser utilizada como último recurso e de 
acordo com as especificidades de cada Estado-Membro;

Or. en

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 78
N.º 11-A (novo)

11-A. Estima que a fiscalidade ambiental deve ser objecto de uma visibilidade especial e 
que a sua eficácia exige que as respectivas receitas sejam dedicadas a incentivos 
destinados a melhorar a acção ambiental dos agentes económicos;

Or. fr

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 79
N.º 11-A (novo)

11-A. Salienta que a aplicação do PPP tem os seus limites, quanto mais não seja devido à 
diminuta elasticidade de determinados sectores;

Or. en
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 80
N.º 12

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 81
N.º 12

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 82
N.º 12

12. Considera que a introdução de instrumentos de mercado que provoque um aumento 
dos preços não deve diminuir as possibilidades de as pessoas com baixos rendimentos 
satisfazerem as suas necessidades fundamentais/básicas, devendo por conseguinte 
ser disponibilizada uma quota mínima indispensável de água, electricidade, energia 
e transportes a um preço acessível;

Or. fr

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Margrete Auken

Alteração 83
N.º 12

12. Considera que a adopção de instrumentos de mercado para enfrentar a poluição e os 
impactos ambientais negativos tem de ter por base a eficiência ambiental, enquanto 
que a equidade da distribuição deveria ser garantida por outras medidas;

Or. en



PE398.431v02-00 26/49 AM\703130PT.doc

PT

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 84
N.º 12

12. Considera que a adopção de instrumentos de mercado que se traduza num aumento 
dos preços não deve conduzir as pessoas com rendimentos inferiores ao salário médio 
a uma exclusão do mercado em causa (supressão);

Or. nl

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 85
N.º 12

12. Considera que a adopção de instrumentos de mercado (supressão) não deve conduzir 
as pessoas com rendimentos inferiores ao salário médio e as pequenas empresas a 
uma exclusão do mercado em causa e que é necessário adoptar paralelamente medidas 
de compensação para estas categorias;

Or. pl

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 86
N.º 12

12. Considera que a adopção de instrumentos de mercado que se traduza num aumento 
dos preços não deve conduzir as pessoas mais desfavorecidas financeiramente a uma 
exclusão do mercado em causa e que é necessário adoptar paralelamente medidas de 
compensação suficientes para estas categorias;

Or. en
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 87
N.º 12

12. Considera que a adopção de instrumentos de mercado que se traduza num aumento 
dos preços não deve conduzir as pessoas com rendimentos inferiores ao salário médio 
a uma exclusão do mercado em causa e que é necessário adoptar paralelamente 
medidas de compensação para estas categorias; assim, propõe que se estabeleça um 
abatimento correspondente ao consumo necessário de água, electricidade e 
aquecimento, por exemplo, e que se penalize o consumo que ultrapasse esse 
consumo base, a fim de reenquadrar os comportamentos de uma forma eficaz e 
socialmente neutra, podendo por exemplo os primeiros 40 m3 de água - consumo 
anual normal por habitante - serem isentos de taxa, e os m3 seguintes serem 
fortemente tributados;

Or. da

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 88
N.º 12-A (novo)

12-A. Salienta que taxas baseadas no princípio do poluidor-pagador mobilizam meios 
financeiros importantes, mas, sendo mínimas as somas colectadas de cada vez, só 
muito raramente permitem alterar os comportamentos;

Or. da

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 89
N.º 13

13. Sublinha a necessidade de obtenção de dados precisos no tocante aos custos sociais e 
ambientais ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e serviços; apela à 
Comissão para que proponha uma metodologia com vista à avaliação de tais custos;

Or. en
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 90
N.º 13

13. Sublinha a necessidade de obtenção de dados precisos no tocante ao impacto do ciclo 
(supressão) e dos modos de circulação dos produtos, a fim de privilegiar as medidas 
mais eficazes;

Or. pl

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 91
N.º 13-A (novo)

13-A. Acolhe favoravelmente a recente conferência "Para além do PIB" organizada pela 
Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, a OCDE, o Fundo Mundial para a 
Natureza (FMN) e o Clube de Roma, e as suas principais conclusões; salienta a 
importância de completar o PIB com outros indicadores, de forma a avaliar mais 
equilibradamente o bem-estar e o progresso da sociedade, nomeadamente no que 
respeita aos impactos do crescimento económico sobre a atmosfera e os 
ecossistemas;

Or. en

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 92
N.º 13-A (novo)

13-A. Estima que é aconselhável a criação de uma taxa sobre a eliminação de resíduos 
para mobilizar fundos e, assim, promover uma redução desses resíduos e uma 
transição para produtos naturais e biodegradáveis, como por exemplo as 
embalagens compostáveis;

Or. da
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 93
N.º 13-A (novo)

13-A. Frisa que os Estados-Membros têm de controlar, recolher e publicar regularmente 
informações relativas ao impacto ambiental do conjunto dos processos de produção 
e distribuição, dos modos de consumo e do tratamento dos resíduos;

Or. pl

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 94
N.º 13-A (novo)

13-A. Estima que os instrumentos de mercado podem contribuir para promover a 
investigação e a eco-inovação, uma vez que os produtores, graças à tributação dos 
produtos e dos serviços que não respeitam o ambiente ou o emprego de normas 
ecológicas, são incentivados a investir na investigação sobre produtos e serviços 
mais eficientes a nível energético;

Or. el

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 95
N.º 13-A (novo)

13-A. Considera que, em alguns casos, o ajustamento dos processos económicos e dos 
comportamentos em defesa do desenvolvimento sustentável pode ser promovido 
mais eficazmente a nível local, pelo que estima que o quadro comunitário relativo 
aos instrumentos de mercado deve encorajar uma implementação local, adaptada às 
especificidades locais;

Or. fr
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 96
N.º 14

14. Sublinha a necessidade urgente de uma revisão do regime de comércio de licenças 
de emissão com vista à resolução dos problemas sentidos durante o período 
experimental; salienta que a forte adesão ao PPP no âmbito da Estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável da UE implica que o regime acima referido se baseie 
num leilão de todas as licenças de emissão;

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 97
N.º 14

14. Lamenta o atraso anunciado da revisão da legislação sobre o sistema de troca de 
quotas de emissões de CO2; (supressão)

Or. nl

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 98
N.º 14

14. Lamenta o atraso anunciado da revisão da legislação sobre o sistema de troca de 
quotas de emissões de gases com efeito de estufa; considera que, no âmbito desta 
revisão, a parte das quotas de CO2 atribuída gratuitamente deve ser fortemente 
reduzida, devendo também ser fixado um limite mínimo consistente com o objectivo 
de redução de 30% até 2020, bem como limites quantitativos e qualitativos 
importantes à utilização das dotações previstas para o financiamento dos projectos 
no âmbito do mecanismo de desenvolvimento limpo/implementação conjunta;

Or. en
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 99
N.º 14

14. Lamenta o atraso anunciado da revisão da legislação sobre o sistema de troca de 
quotas de emissões de CO2; considera que, no âmbito desta revisão, há que zelar por 
que as empresas não repercutam no preço a parte das quotas de CO2 atribuída 
gratuitamente;

Or. de

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 100
N.º 14

14. Lamenta o atraso anunciado da revisão da legislação sobre o sistema de troca de 
quotas de emissões de CO2; considera que, no âmbito desta revisão, a parte das quotas 
de CO2 atribuída gratuitamente aos grandes produtores de energia deve ser 
fortemente reduzida a fim de reduzir os lucros excepcionais indevidos;

Or. en

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 101
N.º 14-A (novo)

14-A. Considera que um aumento da utilização dos instrumentos de mercado no sector 
dos transportes é particularmente importante para a internalização dos custos 
ambientais e sociais de todos os modos de transporte; considera nomeadamente que 
o fraco grau de internalização do tráfego rodoviário possui efeitos negativos na 
competitividade de outros modos de transportes, como por exemplo o caminho-de-
ferro, e em termos da promoção de tecnologias mais eficientes e limpas;

Or. en
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 102
N.º 14-A (novo)

14 A. Solicita ao Conselho que adopte o mais rapidamente possível a proposta de directiva 
do Conselho que estabelece o regime fiscal aplicável aos veículos automóveis de 
particulares e que preserve as disposições de carácter ambiental;

Or. fr

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 103
N.º 14-B (novo)

14-B. Congratula-se com a proposta da Comissão de incluir a aviação no regime 
comunitário de comércio de licenças de emissão, mas considera que são necessárias 
medidas paralelas e complementares, como as taxas sobre o querosene e as emissões 
de NOx, de forma a enfrentar os impactos das alterações climáticas no sector;

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 104
N.º 16

16. Considera que as revisões das legislações comunitárias relativas à tributação dos 
produtos energéticos e aos veículos pesados (Eurovinheta) deveriam ser efectuadas
conjunta e rapidamente, a fim de evitar uma sobreposição de medidas com o mesmo 
objectivo e para que a fiscalidade ambiental inflicta rapidamente os comportamentos 
dos diferentes sectores económicos, graças nomeadamente à internalização dos 
custos externos;

Or. fr
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 105
N.º 16

16. Considera que as revisões das legislações comunitárias relativas à tributação dos 
produtos energéticos e aos veículos pesados (Eurovinheta) deveriam ser efectuadas 
conjuntamente para que a fiscalidade ambiental altere rapidamente os comportamentos 
dos diferentes sectores económicos em benefício do ambiente;

Or. pl

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 106
N.º 17

17. Entende que é necessário tornar obrigatória a aplicação da Directiva Eurovinheta em 
todos os Estados-Membros, modificando-a de forma a permitir a internalização dos 
custos externos graças à tributação das infra-estruturas, nomeadamente do 
transporte rodoviário; considera que, para evitar transferências de tráfego para as vias 
excluídas da Directiva Eurovinheta, esta deveria ser alargada a toda a rede rodoviária;

Or. fr

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 107
N.º 18

18. Considera que, no âmbito da revisão da legislação sobre a tributação dos produtos 
energéticos, há que aumentar a taxa mínima dos impostos no domínio dos transportes 
para fins industriais ou comerciais; apoia a diferenciação da tributação em 
componente energética e ambiental com base no nível de emissões de CO2; 
(supressão)

Or. en
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 108
N.º 18

18. Considera que, no âmbito da revisão da legislação sobre a tributação dos produtos 
energéticos, há que aumentar a taxa mínima dos impostos no domínio dos transportes 
para fins industriais ou comerciais; apoia a diferenciação da tributação em 
componente energética e ambiental com base no nível de emissões de CO2 e noutros 
impactos e consequências para o ambiente; sublinha que, para evitar as distorções 
entre Estados-Membros, deverá ser adoptada uma banda de flutuação das taxas, 
incluindo uma taxa mínima elevada;

Or. fr

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 109
N.º 18

18. Considera que, no âmbito da revisão da legislação sobre a tributação dos produtos 
energéticos, há que aumentar a taxa mínima dos impostos no domínio dos transportes 
para fins industriais ou comerciais; apoia a diferenciação da tributação em 
componente energética e ambiental com base no nível de emissões de CO2; sublinha 
que, para evitar as distorções entre Estados-Membros, deverá ser adoptada uma banda 
de flutuação das taxas (supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 110
N.º 19

Suprimido

Or. en
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Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 111
N.º 19

19. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que avaliem as derrogações e isenções 
contidas na directiva sobre a tributação dos produtos energéticos e ponderem que
energia deve estar isenta de impostos no futuro, respeitando simultaneamente o 
campo de aplicação e o espírito da directiva e evitando encargos em duplicado para 
os operadores por aplicação de outros regimes comerciais ou de tributação;

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 112
N.º 19

19. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que suprimam as derrogações e 
isenções contidas na directiva sobre a tributação dos produtos energéticos e ponderem 
a possibilidade de nenhuma energia estar isenta de impostos no futuro, excepto por 
razões de protecção ambiental;

Or. fr

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 113
N.º 19

19. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que suprimam as derrogações e 
isenções contidas na directiva sobre a tributação dos produtos energéticos e ponderem 
a possibilidade de nenhuma energia proveniente de combustíveis fósseis estar isenta 
de impostos no futuro;

Or. en
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 114
N.º 19-A (novo)

19-A. Solicita à Comissão que apresente propostas legislativas tendo por objectivo a 
internalização dos custos externos das actividades económicas excepto os 
transportes, como por exemplo a utilização da água, a produção de bens e de 
embalagens, a agricultura, a pesca, etc.;

Or. fr

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 115
N.º 20

20. (Supressão) Convida os Estados-Membros a reforçar as suas políticas de incentivo ao 
sector da construção com vista a promover a redução da procura de energia e de 
CO2; salienta a importância de apoiar o desenvolvimento da habitação passiva e com 
energia positiva;

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 116
N.º 20

20. Considera que o sector da construção proporciona fortes perspectivas de poupança de 
energia e convida os Estados-Membros a reforçar as suas políticas de incentivo com 
vista ao cumprimento do objectivo de reduzir a procura de energia e de CO2; salienta a 
importância de apoiar o desenvolvimento da habitação passiva e das energias 
renováveis;

Or. pl
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 117
N.º 21

21. Propõe a criação de dispositivos de compensação inspirados nos mecanismos do 
Protocolo de Quioto e susceptíveis de proporcionar incentivos financeiros que sejam 
abertos ao financiamento de trabalhos de melhoria da eficiência energética no sector 
da habitação e do balanço do carbono nos transportes urbanos;

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 118
N.º 21

(não diz respeito à versão portuguesa)

Or. pl

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 119
N.º 22

22. Considera que a reforma das subvenções prejudiciais ao ambiente não deve limitar-se 
à PAC; considera que, neste domínio, o sector dos transportes, nomeadamente 
rodoviários, exige uma acção rápida e determinada; solicita à Comissão que 
proponha rapidamente um roteiro para a eliminação progressiva mas urgente dos 
subsídios prejudiciais ao ambiente nos termos da decisão do Conselho Europeu 
sobre a revisão da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável;

Or. fr

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 120
N.º 22

22. Considera que a reforma das subvenções (supressão) não deve limitar-se à PAC, pois 
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estas também provocam danos ambientais noutros domínios;

Or. sv

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 121
N.º 23

23. Espera que a Comissão proceda a uma revisão das orientações comunitárias sobre os 
auxílios estatais para a protecção do ambiente que tenha realmente em conta a 
necessidade de alterar os modos de produção, circulação, transportes e consumo e de 
reduzir a quantidade de resíduos;

Or. pl

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 122
N.º 23-A (novo)

23-A. Salienta que a directiva-quadro no domínio da água1 pode servir de referência em 
matéria de definição dos instrumentos de mercado para fins da política ambiental; 
congratula-se com o relatório da Comissão sobre a aplicação desta directiva, mas 
lamenta os erros de transmissão de certas definições e a aplicação limitada da 
legislação; convida vivamente os Estados-Membros a intensificarem os seus 
esforços no sentido de aplicar correctamente a directiva-quadro e sobretudo de 
garantir que todos os consumos de água serão submetidos a uma avaliação 
económica incluindo os custos de utilização do recurso e os custos ambientais, 
servindo concretamente estes critérios para a elaboração de uma tributação da água 
destinada a cobrir os custos acima referidos;

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 123
N.º 23-B (novo)

23-B. Recorda as disposições comunitárias em matéria de resíduos, mas lamenta que as 
                                               
1 Directiva 2000/60/CE.
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mesmas não tenham focado o problema do volume de resíduos na União Europeia; 
convida a Comissão Europeia e os Estados-Membros a reflectirem num quadro 
legislativo em matéria de tributação dos resíduos, de forma a prevenir a sua 
produção e a reduzir a médio prazo o nível de resíduos produzidos na União;

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 124
N.º 23-C (novo)

23-C. Convida a Comissão e os Estados-Membros a criar um sistema de impostos ou taxas 
destinado a reduzir quantitativamente a utilização dos pesticidas e a utilizar 
pesticidas menos tóxicos e menos nocivos para o ambiente e a saúde;

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 125
N.º 24

24. Considera que a instauração de uma taxa reduzida do IVA sobre os produtos 
ecológicos deve ser estritamente enquadrada, a fim de beneficiar realmente os 
consumidores, e ser acompanhada de dispositivos complementares, tais como o rótulo 
ecológico, de forma a implementar um sistema que permita comparar facilmente os 
produtos

Or. pl

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 126
N.º 24-A (novo)

24-A. Salienta que a importância económica das subvenções ou das ajudas destinadas a 
incentivar um comportamento eco-responsável irá crescer com a generalização de 
uma atitude ecológica e reflectida e que o financiamento de serviços destinados 
nomeadamente a melhorar a qualidade de vida deixará de se justificar na medida 
em que, contrariamente ao que se passaria se só fosse aplicado o princípio do 
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poluidor-pagador, criaremos uma incompatibilidade artificial entre comportamento 
eco-responsável e serviços destinados a melhorar a qualidade de vida; nota que o 
princípio do poluidor-pagador permite concentrar fundos mobilizados nas 
mudanças que se impõem para a adopção de um modo de produção e de produtos 
mais limpos;

Or. da

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 127
N.º 24-B (novo)

24-B. Considera que seria pertinente aplicar, no sector agrícola, uma taxa mínima comum 
destinada a penalizar a utilização de pesticidas, as perdas de azoto e a diminuição 
do teor de carbono nos solos, podendo o produto mobilizado por essa taxa servir, 
muito a propósito, para promover as culturas sem pesticidas, para reduzir 
progressivamente as perdas de azoto e carbono e para favorecer a transição para 
um modo de exploração ecológico;

Or. da

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 128
N.º 24-C (novo)

24-C. Propõe que se afecte o produto de uma taxa industrial incidindo por exemplo sobre 
o PVC para a promoção dos materiais ecológicos como o polipropileno e o 
polietileno; nota que taxas sobre os produtos químicos podem também mobilizar 
fundos que permitirão favorecer o desenvolvimento de produtos isentos de químicos, 
nomeadamente tintas, detergentes, cosméticos e têxteis ecológicos; estima, por outro 
lado, que é importante referir a taxa sobre a redução do teor de carbono, 
eventualmente combinada com uma taxa sobre as perdas de azoto;

Or. da
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 129
N.º 25

25. Declara-se desfavorável à introdução de um sistema de troca de licenças em matéria 
de biodiversidade (supressão);

Or. en

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 130
N.º 25

25. Reconhece a dificuldade na introdução de instrumentos de mercado com vista a 
aumentar ou preservar a biodiversidade e os serviços relativos aos ecossistemas e a 
remediar os problemas ambientais de carácter local; insta a Comissão a identificar e 
promover as melhores práticas nestas áreas;

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 131
N.º 25

25. Declara-se favorável à possibilidade de introduzir um sistema de troca de licenças 
(supressão) no que respeita ao NOX e ao SO2, na medida em que tais sistemas 
permitem concretizar com um máximo de rentabilidade os objectivos fixados em 
matéria ambiental;

Or. nl

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 132
N.º 25

25. É de opinião que os Estados-Membros devem poder recorrer a um sistema de troca 
de direitos no que respeita ao NOX e ao SO2; salienta que, nas regiões onde o espaço 
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de utilização do ambiente é limitado, instrumentos económicos como o das trocas 
constituem um elemento complementar não negligenciável para a concretização o 
mais rentável possível dos objectivos fixados em matéria ambiental;

Or. nl

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 133
N.º 25

25. Congratula-se com a vontade afirmada pela Comissão de alargar os diferentes tipos 
de instrumentos de mercado (taxas, subvenções e licenças negociáveis) às áreas da 
protecção da biodiversidade e da luta contra a poluição atmosférica; neste contexto, 
acolhe com interesse os regimes de comércio de licenças de emissão de NOx e SO2
instaurados por certos Estados-Membros para remediar os problemas colocados por 
este tipo de poluentes atmosféricos;

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 134
N.º 25

25. Declara-se desfavorável à introdução de um sistema de troca de licenças em matéria 
de biodiversidade; convida a Comissão a prosseguir as suas reflexões sobre a 
avaliação dos custos da perda de biodiversidade e sobre a possível utilização dos 
instrumentos de mercado, reconhecendo imperativamente que a salvaguarda ou a 
melhoria da biodiversidade numa zona não pode conduzir à perda de biodiversidade 
numa outra, devido aos impactos locais; salienta que a implementação de qualquer 
regime de comércio de licenças de emissão de NOx e SO2 deve ter em consideração 
as condições locais dessas emissões e limitar-se a zonas geográficas delimitadas com 
precisão;

Or. fr
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 135
N.º 25

25. Declara-se favorável à introdução de um sistema de troca de licenças em matéria de 
biodiversidade e no que respeita ao NOX e ao SO2 logo que estejam disponíveis 
modelos de cálculo cientificamente correctos;

Or. de

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 136
N.º 25-A (novo)

25-A. Exorta a Comissão a propor antes de 2009 um projecto legislativo de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa nos transportes marítimos, pois estes não 
estão sujeitos a nenhuma legislação comunitária ou internacional na matéria; 
manifesta o seu apoio ao processo legislativo de inclusão do sector da aviação no 
SCEQE;

Or. fr

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 137
N.º 26

26. Solicita à Comissão que preveja nas suas iniciativas a manutenção dos mecanismos 
actuais adoptados pelos Estados-Membros para apoiar o desenvolvimento das energias 
renováveis; estima que, antes de conceder incentivos financeiros aos 
biocombustíveis, há que exigir avaliações complementares com vista a determinar se 
são produzidos de forma sustentável do ponto de vista ambiental;

Or. el
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 138
N.º 26

26. Solicita à Comissão que preveja nas suas iniciativas a manutenção dos mecanismos 
actuais adoptados pelos Estados-Membros para apoiar o desenvolvimento das energias 
renováveis; considera que são necessárias avaliações complementares, nomeadamente 
no que respeita aos ciclos de vida dos biocombustíveis, e salienta a propósito a 
importância da definição de regras no domínio da qualidade dos combustíveis e das 
energias renováveis;

Or. nl

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 139
N.º 26

26. Solicita à Comissão que preveja nas suas iniciativas a manutenção dos mecanismos 
actuais adoptados pelos Estados-Membros para apoiar o desenvolvimento das energias 
renováveis; salienta que são necessárias avaliações complementares, nomeadamente 
no que respeita aos ciclos de produção e utilização dos biocombustíveis;

Or. pl

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 140
N.º 26

26. Solicita à Comissão que preveja nas suas iniciativas a manutenção dos mecanismos 
actuais adoptados pelos Estados-Membros para apoiar o desenvolvimento das energias 
renováveis; salienta que são necessárias avaliações complementares, nomeadamente 
no que respeita aos ciclos de vida dos biocombustíveis;

Or. fr



AM\703130PT.doc 45/49 PE398.431v02-00

PT

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 141
N.º 26-A (novo)

26-A. Convida os Estados-Membros que ainda não o fizeram a adoptarem medidas de 
dissuasão dos produtos e acondicionamentos individuais e das embalagens 
exteriores de produtos;

Or. fr

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 142
N.º 26-A (novo)

26-A. Acolhe favoravelmente a utilização dos instrumentos de mercado para a 
implementação da Directiva-Quadro da Água (DQA)1 e considera extremamente 
importante internalizar os custos da captação de águas superficiais, da degradação 
da qualidade da água e das estações de tratamento na fixação do seu preço final; 
insta a Comissão a analisar a sua implementação nos Estados-Membros e a utilizar 
a estratégia de implementação comum da DQA e as bacias hidrográficas piloto para 
explorar e promover as melhores práticas;

Or. en

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 143
N.º 26-A (novo)

26-A. Considera que os instrumentos de mercado podem contribuir para uma melhor 
protecção dos recursos naturais, através por exemplo do encorajamento da 
utilização eficiente dos recursos hídricos graças a políticas tarifárias racionais e 
justas do ponto de vista social;

Or. el

                                               
1 Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio da política da água (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1).
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Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 144
N.º 26-B (novo)

26-B. Salienta que os instrumentos de mercado deveriam ser concebidos de tal maneira 
que não comprometessem a competitividade das indústrias sujeitas à concorrência 
internacional, como por exemplo as indústrias intensivas de energia, de forma a 
evitar as perdas de vendas devidas às importações (“fuga”) e as eventuais 
deslocalizações da produção e, consequentemente, os impactos ambientais fora da 
União Europeia;

Or. en

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 145
N.º 26-A (novo)

26-A. Nota que a taxa mínima comum sobre as emissões de CO2 imputáveis às energias 
fósseis mobilizará fundos que permitirão investir nomeadamente na implementação 
das energias novas e nas poupanças de energia, nos meios de transporte comuns, 
etc., sabendo que o produto de tal taxa deveria ser investido no desenvolvimento de 
fontes de energia renovável como as energias solar, eólica e maremotriz; nota 
também que uma taxa semelhante aplicada à gasolina, ao gasóleo e aos 
biocombustíveis utilizados no sector dos transportes mobilizaria fundos que 
permitiriam reformar o sector;

Or. da

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 146
N.º 26-B (novo)

26-B. Propõe uma taxa sobre as emissões de CO2 libertadas pelos motores de combustão 
interna, a qual permitiria, muito a propósito, financiar tanto a electrificação dos 
transportes como a inovação, as unidades de demonstração e a criação das 
necessárias infra-estruturas; nota que tal medida pode ser acompanhada, com 
grandes vantagens, por restrições como por exemplo a circulação exclusiva de 
veículos eléctricos no centro das cidades e a utilização obrigatória de motores e 
equipamentos agrícolas eléctricos para a cultura e colheita de vegetais verdes; 
estima que tal medida terá um impacto tangível sobre a poluição imputável às 
emissões de partículas; nota que as regiões dinamarquesas acabam nomeadamente 
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de publicar um documento que constata 4 mil mortes anuais, imputáveis ao smog 
(3500) ou ao stress provocado pelo ruído (cerca de 500), um número que deve ser 
comparado ao dos acidentes rodoviários, que fazem menos de 400 vítimas anuais na 
Dinamarca mas que mobilizam mais a atenção do que o problema do smog;

Or. da

Alteração apresentada por María Sornosa Martinez

Alteração 147
N.º 26-A (novo)

26-A. Solicita à Comissão que realize um estudo de exequibilidade sobre a introdução de 
uma "carta do CO2" dos indivíduos e das PME, na qual seriam registados o 
consumo energético e a quantidade de gás com efeito de estufa produzido;

Or. es

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 148
N.º 27

27. Apoia a instauração de um instrumento de ajustamento nas fronteiras a fim 
nomeadamente de evitar eventuais "fugas de carbono" que poderiam minar a 
obrigação de redução de emissões de CO2 e de preservar a competitividade económica 
da União; convida a Comissão a basear-se nos estudos efectuados em certos Estados-
Membros para fazer um relatório sobre a adopção deste instrumento (supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 149
N.º 27

27. Apoia que se pondere a possibilidade de um instrumento de ajustamento nas 
fronteiras a fim de atingir os objectivos de redução de emissões de CO2 e de preservar 
a competitividade económica da União; convida a Comissão a basear-se nos estudos 
efectuados em certos Estados-Membros para fazer um relatório sobre a eventual
adopção deste instrumento; salienta, contudo, que só deverão ser implementadas 
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medidas de ajustamento nas fronteiras se e quando falharem os esforços a 
desenvolver com vista à conclusão de um acordo sobre reduções vinculativas de CO2
a nível internacional;

Or. en

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 150
N.º 27

27. Apoia a avaliação da exequibilidade da introdução de um ajustamento nas fronteiras 
como um instrumento que permita incluir as importações no regime comunitário de 
comércio de licenças de emissão que contribua para atingir os objectivos de redução 
de emissões de CO2 e de preservar a competitividade económica da União; convida a 
Comissão a basear-se nos estudos efectuados em certos Estados-Membros para fazer 
um relatório sobre a adopção deste instrumento e, caso necessário, a elaborar uma 
proposta legislativa;

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 151
N.º 27

27. Apoia a instauração de um instrumento de ajustamento nas fronteiras a fim 
nomeadamente de evitar eventuais "fugas de carbono" que poderiam sabotar a 
obrigação de redução de emissões de CO2 e de preservar a competitividade 
económica da União; convida a Comissão a basear-se nos estudos efectuados em 
certos Estados-Membros para fazer um relatório sobre a adopção deste instrumento e a 
elaborar uma proposta legislativa;

Or. fr

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 152
N.º 27

27. Apoia a instauração de um instrumento de ajustamento nas fronteiras a fim 
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nomeadamente de evitar eventuais "fugas de carbono" que poderiam minar a 
obrigação de redução de emissões de CO2 e de preservar a competitividade económica 
da União; convida a Comissão a basear-se nos estudos efectuados em certos Estados-
Membros para fazer um relatório dirigido ao Parlamento Europeu sobre a adopção 
deste instrumento e a elaborar uma proposta legislativa;

Or. nl

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 153
N.º 27-A (novo)

27-A. Convida a Comissão a definir mecanismos e uma política comercial respeitadora do 
ambiente compatíveis com o Acordo da OMC, a fim de enfrentar os problemas 
relativos aos países terceiros onde não se aplica o Protocolo de Quioto e de fazer 
com que, nas suas versões futuras, o Protocolo preveja mais explicitamente esse 
género de acções; considera que as medidas comerciais só devem ser adaptadas 
quando as medidas alternativas não permitem alcançar os objectivos fixados em 
matéria ambiental; estima que, a partir do momento em que foram adaptadas, as 
medidas comerciais não devem voltar a ser sujeitas a quaisquer limitações, à 
excepção das indispensáveis para alcançar este objectivo, e não devem gerar 
nenhuma discriminação arbitrária ou injustificada;

Or. nl
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