
PR\728472PT.doc PE407.892v01-00
Tradução externa/JP

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão Temporária Sobre as Alterações Climáticas

2008/2015(INI)

23.7.2008

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre "2050: O futuro começa hoje – Recomendações com vista a uma futura 
política comunitária integrada de preservação do clima"
(2008/2015 (INI))

Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas

Relator: Karl-Heinz Florenz



PE407.892v01-00 2/72 PR\728472PT.doc

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

ANEXO A :..........................................................................................................................34

SELECÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA EM MATÉRIA DE AMBIENTE COM 
UM CONTRIBUTO POSITIVO PARA O CLIMA ..............................................................34

ANEXO B :..........................................................................................................................36

RESOLUÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU SOBRE AS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS E A ENERGIA ............................................................................................36

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................38

ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE.............................................................................................................................48

ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE...........................................................................................................52

ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE.............................................................................................................................58

ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS ...............................59

ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE.............................................................................................................................60

ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE.............................................................................................................................63

ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY THE TEMPORARY 
COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE ............................................................................65

ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE ...............72



PR\728472PT.doc 3/72 PE407.892v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre "2050: O futuro começa hoje – Recomendações com vista a uma futura política 
comunitária integrada de preservação do clima"
(2008/2015(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Decisão de 25 de Abril de 2007 relativa à constituição de uma 
Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas 1, aprovada em conformidade com o 
artigo 175.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a legislação comunitária em vigor em matéria de ambiente com um 
contributo climático positivo nas diversas políticas (Anexo A), e tendo em conta as suas 
resoluções sobre alterações climáticas, em particular as que foram aprovadas durante o 
actual 6.º período de legislatura (Anexo B), 

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Novembro de 2007 sobre a limitação das 
alterações climáticas globais a 2º Celsius – os preparativos para a Conferência de Bali 
sobre as Alterações Climáticas e para além dela (COP13 e COP/MOP 3)2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 31 de Janeiro de 2008 sobre os resultados da 
Conferência de Bali sobre as alterações climáticas (COP 13 e COP/MOP 3)3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 10 de Abril 2008 sobre o Livro Verde da Comissão 
intitulado "Adaptação às Alterações Climáticas na Europa – possibilidades de acção da 
União Europeia" (COM(2007)0354)4,

– Tendo em conta a sua resolução de 21 de Maio de 2008 sobre os dados científicos das 
alterações climáticas: conclusões e recomendações com vista à tomada de decisões5,

– Tendo em conta a Declaração da Cimeira do G8, proferida em Hokkaido Toyako (Japão), 
em 8 de Julho de 2008, sobre o tema "Meio Ambiente e Alterações climáticas", no sentido 
de, a longo prazo, reduzir para metade, até 2050, as emissões de gases com efeito de 
estufa, 

– Tendo em conta a 14.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC) (COP 14) e a 4.ª Conferência das Partes ou 
reunião das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP 4), em Poznan, na Polónia, de 1 a 
12 de Dezembro de 2008,

– Tendo em conta o fórum cívico Agora sobre as alterações climáticas, de 12 e 13 de Junho 
de 2008,

                                               
1 JO C 74 E de 20.3.2008, p.652 + acta de 18.2.2008, ponto 7.
2 Textos adoptados, P6_TA(2007)0537
3 Textos adoptados, P6_TA(2008)0032
4 Textos adoptados, P6_TA(2008)0125
5 Textos adoptados, P6_TA(2008)0223
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– Tendo em conta o Encontro Interparlamentar sobre Energia e Desenvolvimento 
Sustentável entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, de 20 e 21 de 
Novembro de 2008,

– Tendo em conta os resultados do inquérito Eurobarómetro Especial n.º 300 sobre a atitude 
dos europeus em relação às alterações climáticas,

– Tendo em conta as audições públicas e as trocas de opiniões no seio da Comissão 
Temporária sobre as Alterações Climáticas, com a presença de personalidades de alto 
nível e as conclusões das missões da delegação, 

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas 
(A6-0000/2008),

Orientações políticas

A. Considerando que a preservação da vida constitui uma missão que se transmite de uma 
geração para a seguinte,

B. Considerando que, em especial, o trabalho desenvolvido pelo Parlamento Europeu, neste 
período de legislatura, sobre as alterações climáticas constitui uma fonte de inspiração e 
um acto de incumbência para a constituição de uma política europeia integrada de 
protecção do clima,

C. Considerando que o papel de liderança com o cunho de identidade da União Europeia na 
luta internacional contra o aquecimento global constitui uma dívida para com os cidadãos 
da Europa, não se limitando a formular objectivos a médio ou a longo prazo sobre a 
protecção do clima, mas antes a alcançá-los mediante a tomada de medidas políticas com 
visão, 

D. Considerando que as representações parlamentares actuais e também as seguintes, bem 
como os representantes dos cidadãos da Europa, se pautam por estes princípios da 
política climática, bem como pelos princípios da sustentabilidade, da tolerância social e 
da justiça entre as gerações, não devendo ceder à lassidão perante a concretização dos 
objectivos necessários em matéria de protecção do clima,

E. Considerando que as alterações climáticas representam um desafio para o qual não existe 
uma solução política abrangente e única, sendo que a adição das possibilidades existentes 
e o aumento drástico da eficácia em todos os sectores da economia e da sociedade podem 
contribuir para a solução da problemática dos recursos e da distribuição, aplanando o 
caminho, rumo a uma Terceira Revolução Industrial,

F. Considerando que, de acordo com os dados de 2006 fornecidos pela Agência Europeia do 
Ambiente, a produção de energia, no seio da UE, apresenta uma quota-parte estimada em 
30,9% nas emissões globais de gases com efeito de estufa, recaindo sobre o sector dos 
transportes 19,4%, sobre os sectores doméstico e de prestação de serviços 14,6%, sobre a 
indústria de construção civil e produção industrial 12,9%, sobre a agricultura 9,2%, sobre 
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os processos industriais 8,1%, bem como sobre o sector de tratamento de resíduos 2,9% 
do total das emissões e sendo que as restantes emissões decorrem de solventes químicos e 
de processos de incineração não identificados,

G. Considerando que muitos sectores contribuem já para a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa e que já estão disponíveis muitos potenciais de redução, de custo 
acessível, visando a contenção das alterações climáticas, bem como tecnologias para o 
aumento de eficácia, embora a sua utilização alargada seja bloqueada por barreiras de 
acesso ao mercado, por entraves burocráticos e por elevados custos de financiamento,

H. Considerando que as alterações climáticas não poderão ser superadas somente através das 
reduções de emissões empreendidas por cada sector, carecendo antes de um exercício de 
entendimento sistemático do problema, de modo a empreender vias de solução 
abrangentes na política sectorial e a conseguir alterações sociais conjuntas na produção e 
no consumo, através de uma legislação coerente,

Dimensão internacional: Pós-2012, política externa em matéria de clima e comércio 
internacional

I. Considerando que as negociações com vista a um acordo pós-2012 serão conduzidas sob 
a liderança das Nações Unidas, em conformidade com o roteiro de Bali, reportando-se 
aos seguintes sectores-chave: reduções dos níveis de emissões e novas metas vinculativas 
de redução, medidas de adaptação, o arroteamento e a desflorestação, o desenvolvimento 
tecnológico com vista à incrementação de medidas de adaptação e de redução, os 
recursos financeiros necessários e finalmente, a revisão dos mecanismos flexíveis, em 
conformidade com as disposições de Marraquexe sobre o Protocolo de Quioto,

J. Considerando que as negociações com vista a um acordo pós-2012 deverão levar à 
conclusão em Copenhaga, em Dezembro de 2009, de um novo acordo internacional sobre 
as alterações climáticas, de modo a obstar a um hiato entre o primeiro e o segundo 
período de compromisso,

K. Considerando que a Cimeira da Primavera de 2008 do Conselho sublinhou a necessidade 
de acelerar o tempo de negociações da folha de roteiro de Bali, de modo a aprovar, até 
2009, um novo acordo internacional sobre o clima, em conformidade com objectivo da 
UE em limitar a 2° centígrados o aumento da temperatura à escala do planeta, 

L. Considerando que, na anterior Cimeira do G8, em Hokkaido Toyako (Japão), os países 
mais industrializados do mundo se declararam dispostos a reduzir para metade o nível das 
emissões de dióxido de carbono, até 2050, e a prosseguir a consecução deste objectivo 
nas negociações na perspectiva de um acordo pós-2012,

M. Considerando que as alterações climáticas podem continuar a agudizar o potencial de 
conflito já existente a nível das relações internacionais, por exemplo, através da migração 
condicionada pelo clima, em virtude da perda de terras e de disputas fronteiriças 
decorrentes de inundações e do recuo das linhas costeiras, bem como devido aos conflitos 
gerados pela insuficiência de recursos decorrentes do retrocesso das áreas úteis agrícolas 
ou da escassez prolongada de recursos hídricos,
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N. Considerando que a Cimeira da Primavera de 2008 do Conselho incumbiu a Comissão de 
apresentar uma estratégia europeia para o financiamento das medidas de protecção do 
clima, tendo como objectivo a redução de emissões e a tomada de medidas de adaptação 
no contexto da investigação e do desenvolvimento de tecnologias de reduzido teor de 
carbono CO2 (tecnologias de baixo teor de carbono) e a sua transferência,

O. Considerando que os meios financeiros disponíveis para a tomada medidas de adaptação 
nos países em desenvolvimento são totalmente insuficientes, devendo ser amplamente 
alargados,

P. Considerando que o desenvolvimento e a transferência de tecnologias ambientais 
modernas se constituem como um pressuposto essencial, de modo a concretizar uma 
redução de emissões e estratégias de adaptação,

Q. Considerando que a transferência de tecnologias é dificultada por preocupações em 
proteger o património intelectual, por instituições políticas débeis e pela ausência do
primado do direito, bem como pela escassez global de capital,

R. Considerando que a Organização Mundial do Comércio (OMC) não representa qualquer 
tipo alternativo de fórum de negociações para a protecção internacional do clima e que, 
sem uma conclusão bem sucedida sobre as negociações pós-2012, não se poderá esperar 
qualquer contributo por parte do comércio mundial em relação à protecção do clima,

Energia

S. Considerando que, globalmente, o petróleo, com aproximadamente 35%, representa a 
fonte de energia mais importante no âmbito do consumo de energia primária, seguido 
pelo carvão com 25% e o gás natural com 21%, sendo que, todavia, a era da energia fóssil 
barata e abundante está prestes a chegar ao fim,

T. Considerando que a Agência Internacional de Energia prevê, até 2030, um acréscimo de 
carência de energia estimado pelo menos em 60% e que esta carência crescente de 
energia também é causada pelos países recentemente industrializados,

U. Considerando que é de excluir, a médio e a longo prazo, a compensação da crescente 
carência energética somente através de combustíveis fósseis e que, nos próximos anos, as 
decisões em matéria de investigação determinarão a estrutura do sistema energético e do 
pacote energético para as décadas vindouras,

V. Considerando que a crescente carência de energia obriga à incrementação de medidas 
complementares, tais como a modernização urgente do actual parque de centrais de 
combustão directa fóssil, visando um aumento drástico da eficiência, a construção de 
novas centrais e o aproveitamento contínuo de fontes de energia renovável,

W. Considerando que a poupança de energia constitui a forma mais económica e saudável de 
preservação dos recursos e, por conseguinte, de protecção do clima,

X. Considerando que a utilização de energia nuclear – não obstante a disponibilidade de 
urânio – continua a colocar a questão em aberto da eliminação final, em segurança, dos 
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resíduos nucleares, bem como a questão da proliferação de tecnologia a Estados não 
democráticos,

Y. Considerando que a Europa, com o projecto ITER, se tornou no principal eixo para o 
desenvolvimento da fusão nuclear, entendida como uma nova fonte de energia praticável 
no futuro,

Biocombustíveis

Z. Considerando que a presente política de biocombustíveis desembocou num conflito de 
interesses que por um lado, se pauta pela escassez de bens alimentares e pela subida dos 
preços dos produtos alimentares e por outro, pela crescente carência de energia e pela 
procura de combustíveis alternativos,

AA.Considerando que a produção de biomassa, destinada à produção de energia e 
combustível, oferece novas oportunidades económicas a muitos países em 
desenvolvimento, tornando-os inclusive mais independentes das importações de energia,

AB. Considerando que o potencial de redução de emissões de muitos biocombustíveis de 
primeira geração, em comparação com os combustíveis tradicionais, de acordo com uma 
análise abrangente do ciclo de vida, está em parte claramente reduzido, sendo que as 
questões sobre a sustentabilidade, a compatibilidade ambiental e a disponibilidade em 
matéria de solos aráveis não obtiveram, até agora, uma solução satisfatória,

AC. Considerando que uma política sustentável de promoção de biocombustíveis deveria 
pautar-se pela determinação quer de critérios de durabilidade atinentes à produção de 
biocombustíveis de primeira geração, quer também pelo incremento do desenvolvimento, 
sem conteúdo ideológico, da segunda geração,

AD.Considerando que a indústria dos óleos minerais, apenas quando estiver em presença de 
uma procura adequada de biocombustíveis irá criar as necessárias infra-estruturas, 
destinadas à produção de novos combustíveis, embora, por parte da indústria automóvel 
se registem progressos no sentido de determinar, através de um sensor, qualquer tipo de 
proporção de mistura à base de gasolina e de biocombustível no veículo, sendo que este 
equipamento técnico suplementar também permite abastecer veículos mais antigos com 
biocombustível, alcançando, desta forma, uma redução de emissões de CO2 a nível de 
todo o parque automóvel,

Eficiência energética 

AE. Considerando que 40% do consumo de energia final remetem para o sector da construção 
civil e que, por conseguinte, 33% da totalidade das emissões de gases geradores do efeito 
de estufa se reportam ao meio ambiente já edificado,

AF. Considerando que o sector da construção civil (edifícios para habitação, bem como 
imóveis destinados à indústria e ao sector público administrativo) dispõe de um enorme 
potencial de redução de CO2 e é eficaz em termos de custos, graças à modernização do 
isolamento térmico e dos sistemas de aquecimento ou de refrigeração, dos aparelhos 
eléctricos e das instalações de ventilação,
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AG.Considerando que os edifícios de baixo consumo energético padecem, frequentemente, de 
insuficiências estéticas,

AH.Considerando que uma verificação e uma adaptação contínuas dos padrões de eficácia em 
relação aos aparelhos eléctricos e electrónicos se afigura tão necessária para a evolução 
do mercado quanto o alargamento da aplicação dos mesmos padrões aos aparelhos 
industriais de grande dimensão e à análise da proibição da introdução do dispositivo de 
stand-by para os novos aparelhos,

Mobilidade e logística

AI. Considerando que a ruptura do elo existente entre o crescimento dos transportes e o 
crescimento económico, em geral, constitui a meta principal da política de transportes da 
EU, muito embora a procura de serviços de transporte tenha aumentado a um ritmo 
superior ao do produto interno bruto, sendo que, por conseguinte, continua a aumentar, na 
UE, a percentagem, já de si elevada, das emissões de gases de escape dos transportes,

AJ. Considerando que, presentemente, cerca de um terço do consumo energético da UE 
incide sobre os transportes, e estando o sector de transportes quase completamente (em 
97%) dependente de combustíveis à base de petróleo (gasolina e gasóleo),

AK.Considerando que, no período de tempo entre 1990 e 2005, as emissões de gases com
efeito de estufa da UE poderiam ter diminuído 14%, em vez dos 7,9% registados, se o 
sector de transportes tivesse contribuído com uma redução idêntica à de outros sectores,

AL. Considerando que 80% da população europeia vive em zonas urbanas em que 40% do 
total de emissões produzidas está condicionado pelos transportes, sendo que o 
congestionamento de tráfego, igualmente concentrado nas zonas urbanas, custa à UE 
aproximadamente 1% do PIB,

AM. Considerando que a mobilidade urbana está directamente associada, por um lado, à
qualidade de vida individual e que, por outro, é precisamente o transporte individual nas 
cidades que mais significativamente contribui para as emissões de gases com efeito de 
estufa e para outros problemas ambientais, como a poluição atmosférica e o ruído, 
acarretando, por conseguinte, repercussões negativas, em parte elevadas, a nível da saúde, 
em vez de promover a qualidade de vida da maior parte dos cidadãos,

AN.Considerando que metade dos trajectos percorridos pelos cidadãos europeus, no seu 
conjunto, é inferior a 5 km,

AO.Considerando que no âmbito dos transportes regionais e de deslocação pendular 60% dos 
percursos efectuados em veículos e 90% dos percursos efectuados em comboios incidem 
numa distância máxima de 30 km, 

AP. Considerando que o transporte de mercadorias por via férrea e via marítima diminuiu 
entre 2001 e2006 (de 18,6% para 17,7%, e (de 6,5% para 5,6% respectivamente) e 
aumentou na parte rodoviária (de 74,9% para 76,7%),

AQ.Considerando que o transporte de passageiros e de mercadorias por via marítima constitui 
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uma das alternativas energéticas mais eficientes e que a percentagem de mercadorias que 
é transportada por via marítima na UE se situa aproximadamente em 40%,

AR. Considerando que, na sequência das estimativas efectuadas, o consumo de energia da 
navegação interna, por tonelada de mercadorias e por quilómetro, equivale a um sexto do 
consumo de energia no transporte rodoviário e a metade do consumo de energia no 
transporte ferroviário,

AS. Considerando que o comércio nas rotas marítimas tem aumentado e que a tendência na 
construção naval vai no sentido de eleger a construção de maiores navios porta-
contentores e de passageiros, consumindo estes uma maior quantidade de óleo 
combustível pesado e, por conseguinte, poluindo mais o ambiente, e isto sem que os 
transportes marítimos internacionais estejam incluídos nos esforços internacionais para a 
protecção do clima,

AT. Considerando que, por um lado, na década passada, a liberalização e desregulamentação
graduais do sector de navegação aérea constituíram uma condição prévia essencial para o 
desenvolvimento dinâmico da navegação aérea europeia, em que os voos de passageiros, 
no espaço europeu, aumentaram 49%, entre 1995 e 2004, embora por outro, as emissões 
de dióxido de carbono do sector, no seu conjunto, tenham registado um aumento situado 
nos 79%, entre 1990 e 2005,

AU.Considerando que o crescimento do sector de navegação aérea, apesar dos avanços 
técnicos e operacionais, continua a constituir um factor de agravamento das repercussões 
no meio ambiente, muito embora, até ao momento, apenas se tenha realizado um debate, 
não alargado, acerca das normas de emissão a serem aplicadas aos motores de avião, 
visando o aperfeiçoamento tecnológico dos reactores e, nesta matéria, não existam 
estudos sobre a sua exequibilidade,

AV. Considerando que, devido à navegação aérea, são expelidos para a atmosfera, além de
dióxido de carbono, também óxidos de azoto, vapor de água, partículas de sulfato e de 
negro de carbono, as quais, segundo a avaliação do Painel Intergovernamental sobre as 
Alterações Climáticas (IPCC) agravam o efeito global das emissões do tráfego aéreo a 
um nível duas a quatro vezes superior, sem que nesta avaliação tenha sido tomado em 
consideração o efeito suplementar da formação de cirro,

Turismo e monumentos históricos

AW. Considerando que, de acordo com uma inspecção levada a cabo pelo Centro da 
UNESCO no âmbito do património cultural mundial, um décimo de todos os 
monumentos históricos mundiais ou paisagens consideradas património mundial está
ameaçado pelas repercussões das alterações climáticas,

AX.Considerando que, segundo a Organização Mundial do Turismo (UNWTO), a Europa 
figura como a região turística mais importante do mundo e que, em 2006, 55% do total 
dos destinos turísticos internacionais confluíam para a Europa,

AY. Considerando que as alterações climáticas podem originar alterações no caudal turístico, 
sendo que estas alterações poderiam representar elevados prejuízos económicos para as 
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regiões de lazer afectadas,

Regime de comércio de licenças de emissão de gases e emissões industriais 

AZ. Considerando que o regime de comércio de licenças de emissão de gases europeu se 
constitui como um instrumento único destinado a conseguir reduzir as emissões de gases, 
com a maior eficácia possível, constituindo-se como um padrão de referência em matéria 
de regimes equiparáveis, devendo a sua compatibilidade ser, contudo, assegurada,

BA. Considerando que para a formulação de outras metas atinentes à redução de comércio de 
licenças de emissões têm de ser considerados também, em particular, os ciclos de 
investimento (disponibilização de processos de produção inovadores, necessidade de 
capitais, componente temporal),

BB. Considerando que o conceito fundamental do "Clean Development Mechanism (CDM)" e 
da "Joint Implementation (JI)" (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Actividades de 
Implementação Conjunta) – a divulgação de tecnologias modernas e eficientes – deveria
ser reforçado,

BC. Considerando que o consumo de energia dos motores eléctricos industriais e dos 
mecanismos de propulsão poderia ser claramente reduzido, em função da necessidade,
mediante a aplicação de velocidades de motor reguláveis e de componentes do motor 
optimizados,

Captura e armazenamento de CO2 (CCS)

BD. Considerando que o CCS já começa a ser utilizado, embora a uma escala reduzida, em 
diversas áreas – como a produção de petróleo e de gás – encontrando-se, no entanto, 
ainda num estado embrionário, na acepção de uma tecnologia à escala industrial,

BE. Considerando que os custos e riscos ainda superam as vantagens económicas e que o grau 
de eficiência das centrais eléctricas munidas de CCS diminui, apesar da utilização da 
mais moderna tecnologia,

BF. Considerando que as tecnologias de captura e de armazenamento de CO2, entendidas 
como tecnologia de passagem, rumo à descarbonização do sistema energético, significam 
um contributo para a solucionar a diminuição das emissões de CO2 no parque de centrais 
eléctricas, podendo servir para complementar o reforço das energias renováveis, sendo 
que, no entanto, o CCS constitui uma tecnologia "end-of-pipe",

Exploração agrícola e pecuária 

BG. Considerando que as alterações nas práticas agrícolas, a legislação europeia sobre o 
ambiente, bem como as mais recentes reformas estruturais da política agrária comum 
visam um rendimento sustentado, conduzindo, consequentemente, de forma indirecta, 
através de uma melhor utilização dos recursos disponíveis, a uma redução de emissões,

BH. Considerando que faltam as metas específicas em matéria de protecção do clima no sector 
agrícola – tais como as condições vinculatórias relativamente à redução de emissões de 
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gás metano ou de gás hilariante – tal com também faltam os sistemas de incentivo à 
exploração dos potenciais de redução de emissões já existentes,

BI. Considerando que a cultura de forragens para a criação de gado, em grandes superfícies, 
contribui significativamente para as emissões de gases com efeito de estufa, no seu 
conjunto, no sector da agricultura,

BJ. Considerando que uma criação de gado próxima da natureza desempenha um papel 
significativo a nível da prestação de serviços ambientais, através do cultivo das terras e da 
preservação dos terrenos de pastagem, com um dispêndio de energia mais reduzido e um 
baixo índice de emissões de gases,

BK. Considerando que o efectivo pecuário deve ser ajustado às áreas disponíveis e que as 
práticas de pastagem sustentáveis podem ajudar a impedir o efeito de erosão nas terras de 
pastagem,

Florestas

BL. Considerando que as florestas representam um valor inestimável para a biosfera, embora, 
apesar das suas inúmeras funções no ecossistema global, não possuam qualquer preço de 
mercado,

BM. Considerando que mais de 30% da crosta terrestre está coberta por floresta, na qual estão 
representados mais de dois terços de todas as espécies vivas na terra, sendo que as 
florestas absorvem aproximadamente 30% das emissões de gases com efeito de estufa,

BN. Considerando que, por um lado, as florestas desempenham um papel fundamental na 
contenção das alterações climáticas e que, por outro, pelo menos um terço das florestas 
do planeta são, contudo, afectadas pelas consequências das alterações climáticas,

BO. Considerando que a grande problemática da devastação das florestas reside nos factores 
socioeconómicos a esta associados, tais como a pobreza e o subdesenvolvimento, a 
debilidade das instituições políticas e a ausência de primado do direito, bem como as 
condições patrimoniais injustas e a corrupção,

Protecção do solo

BP. Considerando que os solos europeus estão expostos da forma mais célere do que nunca, a 
danos irreversíveis, cuja dimensão é reforçada pelas alterações climáticas,

BQ. Considerando que a constituição de pergelissolos altera o estado dos solos no hemisfério 
norte, libertando, além disso, elevadas quantidades de gás metano para a atmosfera, 

Gestão dos recursos hídricos

BR. Considerando que a disponibilidade de recursos hídricos, o abastecimento de água 
potável, o consumo de água e o tratamento de águas residuais estão estreitamente ligados 
às condições de base económicas e sociais,

BS. Considerando que as disparidades regionais existentes na Europa, no que se refere aos 
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recursos hídricos disponíveis, são ainda reforçadas pelas alterações climáticas,

Pescas

BT. Considerando que o peixe e os mariscos constituem uma importante fonte de alimentação 
e que o oceano é o maior armazenador global de carbono, servindo de fonte para a 
biomassa e para as matérias-primas,

BU. Considerando que os recursos alimentares dos mares já estão a ser inteiramente 
utilizados,

Gestão de resíduos e de recursos

BV. Considerando que, lamentavelmente, a quantidade de resíduos tem vindo a aumentar, 
apesar de todos os esforços envidados,

BW Considerando que a legislação europeia sobre resíduos já contribui para reduzir as
emissões de gases com efeito de estufa a partir do sector de resíduos, muito embora ainda 
nem todas as potencialidades estejam aproveitadas,

Medidas de adaptação

BX. Considerando que as medidas de adaptação de todo o tipo representam uma garantia para 
o futuro, de modo a mitigar os danos causados devido às emissões globais de gases com 
efeito de estufa e ao aumento da temperatura associado a este fenómeno,

BY. Considerando que uma análise custo-eficácia estritamente atinente ao desenvolvimento 
de medidas de adaptação não se afigura suficiente de forma a garantir a todos os grupos 
populacionais uma quota-parte mínima de protecção,

BZ. Considerando que, de acordo com a "Millenium Ecosystem Assessment" (avaliação de
ecossistemas do milénio), o consumo dos recursos naturais ameaça, entretanto, dois 
terços do ecossistema global e agrava a vulnerabilidade às alterações climáticas, por 
conseguinte, aumentando ainda mais a pressão no sentido de serem desenvolvidas, o mais 
rapidamente possível, medidas de adaptação,

Saúde 

CA. Considerando que algumas consequências a nível da saúde, decorrentes das alterações 
climáticas podem ser controladas, preparando-se e reforçando-se os sistemas de saúde e 
tomando as correspondentes medidas de prevenção, 

Crescimento e Emprego

CB. Considerando que os objectivos de política climática acordados na Cimeira da Primavera 
de 2007 são exequíveis em termos tecnológicos e económicos, oferecendo possibilidades 
de negócio únicas a milhares de empresas europeias,

CC. Considerando que muitos empresários não reconheceram ainda, em suficiente medida, o 
alcance das oportunidades e dos riscos inerentes às alterações climáticas,
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CD. Considerando que uma atitude de envolvimento convicto na protecção do clima é 
compatível com crescimento económico e prosperidade sustentáveis,

CE. Considerando que se assistirá a uma reestruturação dos postos de trabalho, mais no seio 
de determinados sectores, do que entre diferentes sectores, 

Promoção de Tecnologias do Futuro

CF. Considerando que o comércio de licenças de emissão constitui a pedra basilar do 
programa europeu de protecção do clima, de modo a alcançar uma diminuição das 
emissões de gases com efeito de estufa, mediante o aumento dos níveis de eficiência,

CG. Considerando que o aumento dos níveis de eficiência, por si só, não desencadeia qualquer 
revolução tecnológica, beneficiando apenas, provavelmente, as tecnologias e os processos 
que já foram desenvolvidos e que já conquistaram maturidade para o mercado,

CH. Considerando que, através do aumento de eficiência, não podem ser alcançadas nem 
diminuições de custos referentes ao desenvolvimento de tecnologias totalmente novas, 
por conseguinte, também dispendiosas, nem tecnologias já desenvolvidas para a 
penetração no mercado as quais, no entanto, são sobretudo impreterivelmente necessárias 
para a concretização dos objectivos de protecção do clima, a longo prazo, 

CI. Considerando que o comércio de licenças de emissão não é suficiente para encontrar uma 
saída para o problema do carbono e para desencadear uma vasta revolução em matéria de 
tecnologias com emissões reduzidas de CO2,

Sistemas Informáticos Inteligentes e Tecnologias da Informação e da Comunicação

CJ. Considerando que, presentemente, o sector das TIC é responsável por 2% das emissões 
de CO2 a nível mundial, embora este ramo sectorial pudesse não só diminuir as emissões 
de CO2, como, ainda por cima, desenvolver aplicações inovadoras e mais eficazes do 
ponto de vista energético, em prol de toda a economia nacional,

Financiamento e Questões Orçamentais

CK. Considerando que o actual orçamento da UE se afigura insuficiente para cumprir os 
objectivos de protecção do clima, uma vez que a prioridade política do combate às 
alterações climáticas não está provida das necessárias dotações orçamentais,

CL. Considerando que no próximo quadro financeiro serão inscritas as dotações orçamentais 
destinadas a fazer face às alterações climáticas e visando a constituição de uma política 
europeia de ajustamento, de forma a que a UE possa dispor de um "orçamento para o
clima" que seja suficiente para o próximo período orçamental a partir de 2013, 

Educação, Formação e Sensibilização

CM. Considerando que as medidas sociopolíticas e económicas atinentes à luta contra as 
alterações climáticas iniciam uma mudança cultural que irá alterar os hábitos e modos de 
vida estabelecidos, embora um consumo e uma utilização de matérias-primas
verdadeiramente sustentáveis em todos os sectores da sociedade não sejam viáveis sem 
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que se verifique, para isso, uma evolução da mentalidade e uma alteração dos 
comportamentos, sendo que, para esse efeito, terão de ser concebidos padrões de 
consumo e estilos de vida inovadores,

CN. Considerando que as alterações climáticas irão desencadear um impacto de modernização
tecnológica cuja oportunidade económica só poderá ser aproveitada se, à data, se 
encontrar disponível suficiente mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho,

CO. Considerando que o inquérito extraordinário do Eurobarómetro (Eurobarómetro Especial 
n.º 300) indica, claramente, que a maioria dos inquiridos na Europa encara as alterações 
climáticas como um problema muito grave, apesar de muitos dos inquiridos terem 
lamentado a falta de informação sobre o tema, limitando as iniciativas individuais para 
fazer face às alterações climáticas ao recurso a medidas simples, como a separação do 
lixo ou a redução do consumo de energia e de água, as quais não exigem quaisquer 
alterações comportamentais de fundo no quotidiano,

CP. Considerando que estão disponibilizadas as informações necessárias, de forma a 
questionar os próprios hábitos de mobilidade, eventualmente, no que se refere à utilização 
do automóvel particular e aos tipos alternativos de locomoção (andar a pé, de bicicleta ou 
utilizar os transportes públicos),

CQ. Considerando que os pressupostos e as leis em matéria de protecção do clima ajudam os 
decisores locais e municipais a melhorarem a qualidade de vida em muitas cidades da 
União Europeia, e contribuindo as iniciativas locais em áreas metropolitanas 
decisivamente para a redução das emissões de dióxido de carbono da União Europeia, 

CR. Considerando que não constitui tarefa exclusiva do comércio retalhista sensibilizar os 
clientes para uma postura de compra alternativa, cabendo antes ao tecido empresarial, no 
seu conjunto, apresentar exemplos de sustentabilidade através dos seus modelos 
comerciais e processos de produção, tendo em conta a sustentabilidade e a eficácia dos
recursos, podendo assim utilizar os seus trabalhadores como um agente multiplicador do 
comércio que respeita o clima,

CS. Considerando que escasseiam, de modo generalizado, as informações aos consumidores 
acerca das repercussões do clima nos produtos agrícolas, embora as campanhas de 
informação dirigidas ao público possam influenciar a atitude de compra dos 
consumidores, sendo possível, por conseguinte, alcançarem-se objectivos em matéria de 
política da saúde,

2050 - O futuro começa hoje

CT. Considerando que a necessidade de recursos por parte da população mundial já excede, 
hoje em dia, em um quarto a capacidade regeneradora natural da terra, sendo desta forma 
retirada às gerações vindouras a sua base de subsistência,

CU. Considerando que as bases dos modos de produção futuros e do comportamento de 
consumo são determinadas, em grande medida, pelas decisões políticas do presente, que 
exigem clarividência e capacidade de liderança política, e que um modo de vida 
sustentável não poderá ser possível sem o contributo da economia, da ciência, dos média, 
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da sociedade civil organizada e dos cidadãos,

CV. Considerando que as alterações climáticas constituem um problema ecológico à escala 
global, sendo as suas causas de natureza estrutural,

Linhas de orientação política

1. Salienta a necessidade urgente – seguindo uma abordagem horizontal – de integrar as 
alterações climáticas como uma nova condição de base em todos os sectores e políticas e 
de ter em consideração as causas e consequências do aquecimento global na legislação 
europeia;

2. Recorda, em particular, a necessidade de se fixarem metas para a luta contra as alterações 
climáticas e sublinha a fixação clara de uma meta, a médio prazo, visando a redução de 
emissões de gases com efeito de estufa de 20% para 30%, até 2020, bem como a fixação 
de uma meta de redução, a longo prazo, de 50% para 80%, até 2050, de modo a limitar,
com uma probabilidade de 50%, o aumento médio da temperatura global em 2°C, em 
relação ao nível pré-industrial,

3. Sublinha as medidas políticas em relação à protecção do clima e a cooperação a nível 
internacional propostas reiteradamente pelo Parlamento Europeu, bem como ao nível da 
UE e dos seus Estados-Membros;

4. Assume o compromisso de estar à altura do papel de liderança da União Europeia no que 
toca às negociações internacionais no âmbito da UNFCCC (Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas), aos níveis COP e MOP, mas também em 
outros fóruns internacionais; remete para a necessidade urgente de cumprir os objectivos 
do Protocolo de Quioto em relação à UE e aos seus Estados-Membros, de forma a exercer 
este papel de liderança de forma credível;

5. Entende que o desenvolvimento, a utilização e a exportação de modernas tecnologias do 
ambiente consubstanciam um contributo para a consecução da Estratégia de Lisboa e dos 
objectivos UE-Quioto, bem como de outras disposições em relação à protecção do clima, 
contribuindo, desta forma, para a concretização dos objectivos de protecção do ambiente 
e de crescimento económico;

6. Salienta a necessidade de alcançar, primeiramente, aumentos drásticos de eficiência em 
todos os sectores da vida quotidiana e de, num processo paralelo, iniciar o acesso a 
modos de produção e de consumo sustentáveis, com poupança consciente dos recursos, 
tendo como base fontes de energia renováveis;

7. Sublinha, neste contexto, a necessidade de verificar e de eventualmente ajustar o 
orçamento da União Europeia, bem como os instrumentos financeiros existentes e futuros 
quanto à sua compatibilidade com os objectivos da política europeia de protecção do 
clima;

8. Salienta que uma política de investigação e de desenvolvimento bem sucedida apenas 
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pode ser viabilizada mediante a utilização, na prática, de tecnologias inovadoras, a par de 
um acesso assegurado ao mercado;

Dimensão internacional: pós-2012, política externa em matéria de clima e comércio 
internacional

9. Exorta a Comissão e as Presidências do Conselho seguintes a assumirem o papel de 
liderança nas negociações internacionais com vista a um acordo pós-2012 e a chegarem a 
uma conclusão até 2009, de modo a haver tempo suficiente para ratificar o futuro acordo 
de protecção do clima e a evitar um hiato entre os períodos de compromisso;

10. Sublinha que o novo acordo de protecção do clima, sob a égide das Nações Unidas, 
deveria construir-se baseado no princípio da "responsabilidade comum, mas 
diferenciada", devendo o mundo industrializado prestar um contributo incontestável para 
a redução das emissões de gases, enquanto os países em vias de desenvolvimento também 
se comprometem a cumprir com as medidas de protecção do clima no âmbito das suas 
possibilidades;

11. Sublinha que o acordo pós-2012 deveria situar-se em consonância com outros objectivos 
da agenda política internacional das Nações Unidas ou da União Europeia, tais como o da 
preservação da biodiversidade, os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio ou as 
questões sobre a segurança, de modo a permitir a utilização das sinergias políticas;

12. Convida a Comissão e os Estados-Membros a integrarem as exigências de redução de 
emissões e as medidas de adaptação às consequências das alterações climáticas em 
programas de apoio ao desenvolvimento, nomeadamente, a alertarem para estas 
necessidades, em processos de decisão das agências internacionais de apoio ao 
desenvolvimento e, neste caso, a incluir também, mediante parcerias, o sector privado e 
as instâncias públicas nos respectivos países ou regiões;

13. Associa-se às recomendações do Relatório do Alto Representante para a Política Externa 
e de Segurança Comum e da Comissão relativamente a "Alterações Climáticas e 
Segurança Internacional", sublinhando a necessidade de constituição de uma diplomacia 
do clima na UE, com o correspondente carácter preventivo e multilateral, de modo a que 
os aspectos políticos em matéria de clima sejam integrados mais substancialmente na 
estrutura das relações internacionais, em articulação com outros factores das relações 
internacionais, tais como o crescimento populacional e a migração condicionada pelas 
alterações climáticas, a "fuga" para as cidades, as necessidades energéticas, o aumento 
dos preços da energia, bem como a escassez de água e de alimentos;

14. Insta a UE e os seus Estados-Membros, no quadro da Estratégia de Segurança Europeia 
(ESE) e da Política Europeia de Segurança e de Defesa, a analisarem as repercussões que 
as alterações climáticas e as catástrofes naturais daí decorrentes têm para a protecção civil 
e para a segurança das pessoas;

15. Insta a UE e os seus Estados-Membros a celebrarem com países "destinatários" parcerias 
para a protecção do clima que permitam quebrar barreiras existentes às transferências de 
tecnologia efectuadas com êxito e a elaborarem soluções específicas para os problemas,
de modo a poder dar resposta às questões de protecção da propriedade intelectual, do 
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nível de desenvolvimento tecnológico, da estabilidade institucional, bem como ter em 
conta os recursos humanos e financeiros do país "destinatário";

16. Insta a Comissão, no âmbito das rondas de negociações da OMC e do processo pós-2012, 
à prossecução das estratégias de negociação sobre políticas comerciais e ambientais, 
consonantes entre si, de modo a veicular de forma credível aos parceiros das negociações
os objectivos europeus de protecção do clima e os instrumentos desenvolvidos para esse 
efeito e a dispersar os receios de barreiras comerciais ou de quaisquer outros entraves, no 
seio das relações comerciais com os países terceiros sem vínculos aos objectivos de 
protecção do clima, bem como a concretizar o princípio da reciprocidade na acepção da 
protecção do clima na sua globalidade;

17. Exorta a Comissão, as Presidências em exercício do Conselho, bem como os Estados-
Membros a que assumam, no processo de negociações para o acordo pós-2012, ao nível 
bilateral, um papel de mediação entre as posições assumidas pelos países industrializados, 
pelo G5 e pelos países em via de desenvolvimento, de modo a garantir, mediante um 
equilíbrio de interesses, o êxito das negociações em matéria de protecção do clima, 
contemplando a participação de todos os grandes emissores de gases com efeito de estufa;

Energia

18. Sublinha que a Europa necessitar de uma política estratégica de energia e de uma política 
externa de energia, orientadas para o futuro, para que possa ser garantida um elevado 
nível de segurança no abastecimento de energia, sob os pressupostos da sustentabilidade, 
da eficácia de recursos e da neutralidade climática e que, neste caso, para além da questão 
da disponibilidade de energia, também terá que ser dada resposta a questões relacionadas 
com o transporte e com a acumulação de energia, na concepção colectiva de infra-
estrutura de energia;

19. Insta a UE e os seus Estados-Membros a assegurarem, no pacote energético, uma fase de 
transição politicamente controlada e dirigida de forma empresarial, na qual o uso de 
combustíveis fósseis possa ser gradualmente complementado e mais tarde substituído 
pela introdução de fontes de energias renováveis, mediante o apoio activo dos poderes 
públicos nos Estados-Membros e ao nível europeu; 

20. Exorta os Estados-Membros a motivarem os fornecedores de electricidade para as 
modernizações necessárias a serem operadas no parque de centrais de combustão directa 
fóssil, através de sistemas de deduções e de mecanismos de incentivos fiscais, por forma 
a alcançarem, deste modo, aumentos de eficácia significativos no sector convencional de 
produção de electricidade;

21. Insta os Estados-Membros a assegurarem o acesso às redes destinadas à energia, 
produzida de forma descentralizada, e à electricidade, a derrubarem as barreiras de acesso 
ao mercado em relação aos fornecedores de electricidade inovadores no sector das fontes 
de energias renováveis, bem como a imporem o aproveitamento das centrais locais de 
produção combinada de electricidade e calor e a orientá-las para o cumprimento de 
objectivos a médio prazo;

22. Propõe, como pedra basilar de uma política externa europeia de energia, as parcerias de 
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energia solar com os países terceiros no espaço mediterrânico que representam a base 
para a produção de hidrogénio e, por conseguinte, a entrada na economia com emissões 
de CO2 reduzidas, à base de hidrogénio;

23. Apela à política e à economia no sentido de investirem nas infra-estruturas de redes e de 
condutas destinadas à obtenção de energia solar térmica para a produção de hidrogénio e 
propondo aos países terceiros, no âmbito das parcerias para a energia, programas de 
expansão destinados às instituições que deles necessitem, infra-estruturas, bem como 
programas de formação para o pessoal qualificado a operar no local, e acessos a redes 
para as necessidades próprias;

24. Insta os Estados-Membros a prosseguirem com o desenvolvimento da quota-parte de 
energia eólica, correspondentemente às potencialidades locais ou regionais, energia essa 
que, devido a um incremento intensivo, já se tornou num dado adquirido em termos de 
produção de energia, bem como a incrementarem a percentagem de energia hidráulica e 
da geotermia no pacote energético, continuando a utilizar o potencial de desenvolvimento
existente, inclusive com o apoio das iniciativas de investigação europeias e com a 
coordenação a cargo de redes de excelência;

25. Sublinha o elevado potencial de utilização de biomassa, visando a produção de energia, 
de modo a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e reivindica uma estratégia 
europeia para a utilização da biomassa para aquecimento e refrigeração;

26. Insta a Comissão a apresentar uma análise abrangente sobre todas as emissões através do 
ciclo total de vida da bioenergia, de modo a determinar qual o papel a poder ser 
desempenhado pela biomassa, no futuro, enquanto fornecedora de energia; neste caso, 
também deveriam ser analisadas, contemplando quer as vantagens, quer as desvantagens, 
as hipóteses de melhoramento do poder calorífico da biomassa, geradas através da criação 
de novas variedades ou da aplicação da biotecnologia;

27. Entende que uma futura política de energia, destinada à redução de emissões de CO2
também deveria analisar a energia nuclear, no que se refere ao seu possível contributo 
para o pacote energético futuro, sendo que, neste caso, a reflexão não deverá contemplar 
apenas a possível prevenção do dióxido de carbono, mas também a necessidade de 
investimento, a segurança do abastecimento com urânio, o funcionamento da instalação, 
as questões de segurança internacional e de natureza tecnológica, bem como a questão,
ainda por solucionar, da deposição final dos resíduos em comparação com as fontes de 
energias renováveis;

28. Considera a investigação da exequibilidade tecnológica da fusão nuclear, no reactor de 
investigação ITER, como um primeiro passo de aproximação do objectivo de utilização 
comercial desta forma de energia e sublinha que o alcance deste objectivo depende 
fortemente da possibilidade de garantir o financiamento para a investigação, a longo 
prazo, e de ser contemplado um alargamento dos meios disponíveis, de modo a realizar 
mais rapidamente o projecto; 

Biocombustíveis

29. Verifica que a produção de biocombustíveis é responsável, em parte, pela subida dos 
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preços dos produtos alimentares, muito embora uma renúncia aos biocombustíveis não 
possa vir a solucionar o problema da fome no mundo, nem responda à questão sobre 
uma mobilidade compatível com o clima;

30. Propõe à Comissão que reveja a estratégia de uma quota fixa para os biocombustíveis e 
que, em vez dela, desenvolva cenários flexíveis que tenham igualmente em 
consideração a necessidade crescente de superfícies de cultivo, no contexto global, 
destinadas aos produtos alimentares e forragens na agricultura, tal como a questão 
sobre as importações de biocombustíveis necessárias para a UE, de modo a 
corresponder, no futuro, às exigências de mobilidade individual e ao transporte de 
mercadorias;

31. Considera indispensável a inclusão dos países em via de desenvolvimento numa 
estratégia a longo prazo, visando o desenvolvimento e a produção de biocombustíveis, 
de modo a aferir da capacidade de planeamento económico e da rentabilidade, a 
responder à questão sobre a sustentabilidade ecológica e ainda a viabilizar o 
desenvolvimento social e o melhoramento sustentável dos rendimentos;

32. Insta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem a investigação e o 
desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração, provendo-os das dotações
financeiras necessárias e associando-os a objectivos sólidos de desenvolvimento, 
visando a produção e a utilização de biomassa;

Eficiência energética

33. Insta a Comissão a rever a não obrigatoriedade do objectivo fixado em 20% para a 
eficiência energética e a propor, eventualmente, ao Conselho a obrigatoriedade deste 
objectivo;

34. Requer uma campanha de informação comunitária, a nível local, dirigida aos cidadãos, 
visando o aumento da eficiência energética descentralizada, em que sejam oferecidas 
fotografias térmicas com os balanços energéticos dos proprietários de casas e de 
apartamentos e em que sejam também apresentadas propostas de financiamento, 
visando possíveis medidas de modernização, seguindo o padrão dos microcréditos;

35. Insta à produção de efeitos sinergéticos no sector do imobiliário, entre os proprietários 
de imóveis, prestadores de serviços financeiros, o sector da mão-de-obra e outros, 
mediante a realização de feiras, estágios de informação e seminários;

36. Requer uma coordenação europeia clara do aproveitamento da produção combinada de 
electricidade e calor e sua integração em instalações industriais, de modo a garantir a 
fixação de pontos de partida locais ou regionais destinados a empreender medidas de 
protecção do clima, com o simultâneo aumento da eficiência do consumo de energia;

37. Propõe aos Estados-Membros que forneçam incentivos à modernização através da 
redução das taxas de imposto sobre o valor acrescentado aplicado às medidas de 
modernização e aos aparelhos utilizados para o efeito, através do ajustamento do 
imposto fundiário e da contribuição predial em função da eficiência energética dos
edifícios ou através da emissão de passes de eficiência energética;
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38. Propõe, como sistema de incentivo para a modernização de imóveis arrendados ou 
locados, a redução das taxas de imposto sobre arrendamentos ou locações, em
conformidade com os custos de investimento; 

39. Exorta as autarquias locais responsáveis e as associações profissionais, nos Estados-
Membros, a fixarem o critério de eficiência energética em construções novas, de modo 
a que este funcione como leitmotiv a ser seguido pelos arquitectos e engenheiros civis;  
as normas legais de construção relativas ao grau de eficiência energética poderiam 
constituir-se como um primeiro passo para alcançar este objectivo; 

40. Insta a Comissão a adaptar os pressupostos de eficiência energética, em matéria de 
aparelhos eléctricos e electrónicos de todos os ramos de utilização, à evolução do 
mercado, decorridos respectivamente cinco anos, e a actualizar os programas de 
características existentes ou as classes de eficiência dos aparelhos, evitando, deste 
modo, a veiculação de informações incorrectas aos consumidores;

41. Insta a Comissão a analisar uma proibição das funções de stand-by em novos
aparelhos, no âmbito da revisão da directiva do "ecodesign", e a prescrever 
obrigatoriamente mecanismos de desconexão automática e modelos de baixo consumo 
de energia, inclusivamente, para instalações com motores industriais, bem como para 
aparelhos e máquinas utilizados na indústria;

Mobilidade e logística

42. Verifica que o modelo económico e social europeu se baseia em assegurar, sob o 
pressuposto da eficácia de tempo, a mobilidade e a disponibilidade de pessoas, bens e 
mercadorias, em vez de garantir a eficácia dos recursos, sendo que, por essa razão, se 
afigura necessária, no futuro, uma conjugação de ambos os factores; 

43. Recorda aos actores em questão que, também o sector dos transportes tem de acatar os 
objectivos da UE de protecção do clima na redução das emissões de CO2, até 2020, em 
pelo menos 20% em relação a 1990 e no aumento da eficiência energética, em 20%, em 
igual período;

44. Requer uma combinação de políticas globalizante, com medidas que se articulem entre 
si, destinadas a uma política de transportes sustentável e que envolvam o 
desenvolvimento continuado da tecnologia automóvel (inovações ecológicas), a 
introdução reforçada de formas de propulsão alternativas, uma gestão inteligente de
transportes, alterações na condução e utilização do automóvel, bem como uma 
tributação sobre as emissões de CO2 e que possam ser incrementadas, através de 
preferências claras, nas aquisições públicas;

45. Requer que todas as categorias de transportes devam participar globalmente na 
internalização dos seus custos externos;

46. Saúda o inventário da Comissão em relação às emissões no sector dos transportes 
(Greening Transport Inventory ou "Inventário da Ecologização dos Transportes"), que 
procede a uma listagem das medidas legislativas já existentes, bem como das que ainda 
serão necessárias para um crescimento sustentável do sector dos transportes;
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47. Sublinha a importância de projectos de infra-estruturas para o sector dos transportes; 
solicita porém, que, no futuro, aquando do planeamento, do design e da construção,
sejam tidas em consideração as possíveis repercussões climáticas;

48. Lamenta que os requisitos a cumprir por um planeamento urbano eficiente em matéria 
de transportes e compatível com o ambiente, com zonas pedonais, com faixas de 
rodagem para ciclistas e com uma ligação flexível aos transportes públicos urbanos,
tenham sido pouco ou tardiamente implementados em muitas localidades ou o tenham 
sido de forma apenas fragmentada;

49. Exorta as cidades europeias e os municípios a apresentarem alternativas flexíveis e 
conciliáveis entre si em relação à utilização do automóvel e a alargarem as ofertas de 
mobilidade, eventualmente, ligando, de forma mais íntima, as redes de transportes 
urbanos existentes, entre o centro e a periferia, e concedendo aos transportes públicos 
urbanos uma prioridade de circulação nos centros urbanos mediante regulamentações 
de circulação rodoviária;

50. Sublinha o potencial do tráfego ferroviário, como modo de transporte eficaz em termos 
energéticos, com reduzidas emissões de CO2 quer em relação à logística de transportes 
de mercadorias, para longo curso, quer para os transportes regionais e de deslocação 
pendular em troços curtos e de médio curso;

51. Saúda o aproveitamento e construção de redes transeuropeias e requer a conclusão, o 
mais rapidamente possível dos projectos prioritários que constituem matéria da mais 
alta prioridade para a logística da rede de transportes de mercadorias e para uma 
política europeia de transportes sustentável;

52. Lamenta o facto de, apesar da necessidade de transferir o transporte de mercadorias 
para o sector ferroviário, em matéria de política de transportes, terem diminuído na 
década passada, todavia, os investimentos na construção ferroviária;

53. Exorta os Estados-Membros e os respectivos municípios a promoverem, recorrendo a 
medidas de custo acessível, a transferência do tráfego automóvel para os transportes 
públicos urbanos e da via rodoviária para a ferroviária e, através de investimentos 
significativos nas infra-estruturas necessárias, a alargarem generalizadamente e em 
força a oferta disponível, dando-lhe uma configuração mais atraente;

54. Sublinha a importância dos sistemas de transporte inteligentes, no sentido da co-
modalidade e a sua integração articulada na política de transportes da Comunidade, dos 
Estados-Membros, das regiões e das autarquias, uma vez que estes sistemas contribuem 
para uma maior segurança, bem como para um menor impacto ambiental do sector dos 
transportes; 

55. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a cooperarem em estreita parceria com o 
sector da indústria, de forma a viabilizar os requisitos de política de mercado que se 
afiguram indispensáveis para que os sistemas de transporte inteligentes – em particular, 
a gestão da logística e da segurança (Sistema Europeu de Gestão de Tráfego 
Ferroviário por Comunicações Móveis, Estratégias Regionais de Inovação – ERTMS, 
RIS, eCall) – façam parte da gestão dos transportes;
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56. Apoia a Comissão no seu projecto de determinar e estabelecer, conjuntamente com os 
Estados-Membros, auto-estradas marítimas especiais ("motorways of the sea"), de 
forma a encurtar as rotas marítimas, consolidando os transportes nas rotas marítimas 
europeias;

57. Apoia as propostas da Comissão relativamente à cobrança de taxas portuárias e de 
imobilização em função dos valores de fuga de gases dos navios, bem como a garantir
o abastecimento de corrente eléctrica, a partir de terra, aos navios ancorados nos portos,
em vez de este ser realizado através dos geradores dos navios;

58. Entende que os estaleiros navais e os armadores deveriam ocupar-se intensivamente 
das novas tecnologias, visando o aumento de eficácia como a introdução de velas altas, 
a utilização do calor residual para a produção de energia, motores mais eficazes, 
melhores perfis de casco e leme, prognósticos meteorológicos mais precisos destinados 
ao ajustamento da rota ou à possibilidade de economizar combustível de motor através 
de pintura do casco;

59. Insta a Organização Marítima Internacional (OMI) a fixar-se num objectivo de redução 
sectorial interno em relação ao sector da navegação e a fixar normas tecnológicas 
mínimas atinentes à introdução destas novas tecnologias na construção de novos 
navios;

60. Entende que é necessária uma abordagem integradora no sector de navegação aérea que 
obrigue conjuntamente a indústria de navegação aérea, as companhias aéreas e as 
autoridades aeroportuárias ao cumprimento de uma redução de emissões de gases, até 
2020, sem pôr em causa, neste caso, o regime de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa, enquanto instrumento impulsionador de eficiência;

61. Exorta energicamente a UE e os seus Estados-Membros a aplicarem e alargarem, até ao 
início do regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa para 
o sector, quer o espaço aéreo europeu comum, quer também, o Projecto SESAR (Single 
European Sky Air Traffic Management Research) de forma tão eficiente quanto 
possível, a promover a construção de blocos de espaço aéreo funcionais e flexíveis, 
dando prioridade a uma utilização essencialmente flexível do espaço aéreo, de modo a 
poderem ser utilizados, desde logo, os potenciais de redução disponíveis e a diminuir-
se o consumo de combustível dos aviões até 12%;

62. Insta os fabricantes de sistemas de propulsão e de motores, destinados ao sector dos 
transportes, a cooperarem num melhoramento contínuo da eficácia das suas máquinas, 
em conformidade com as normas Euro 6, mas também a fixarem, para além destas,
objectivos sectoriais internos, visando o aumento maciço de eficácia, e a prosseguirem 
com a investigação sobre a introdução de combustíveis alternativos, de forma a 
contribuírem, assim, para um crescimento mais sustentável do sector;

63. Convida a indústria de armamento a ocupar-se igualmente dos níveis de aumento de 
eficiência dos seus motores e sistemas de accionamento e a prosseguir a investigação 
sobre possibilidades de introdução de combustíveis alternativos;

64. Exorta a Comissão a elaborar, até 2010, um relatório sobre cabotagem e outros factores
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que, na União Europeia, dão origem a percursos em vazio e a perdas de eficiência do 
mercado interno;

Turismo e Monumentos Históricos

65. Exprime a sua preocupação pelo facto de os monumentos históricos e as paisagens 
culturais da Europa estarem ameaçadas por fenómenos meteorológicos extremos e por
alterações climáticas a longo prazo;

66. Insta os Estados-Membros a elaborarem, mediante uma coordenação europeia, um 
catálogo único sobre os monumentos históricos europeus ameaçados pelas alterações 
climáticas; 

67. Exorta os Estados-Membros e as regiões a tomarem medidas preventivas e globalmente 
apropriadas para as regiões turísticas sazonais, sensíveis às alterações climáticas e que 
não dispõem de verdadeiras ofertas alternativas, dotando-as de medidas – tais como a 
garantia de abastecimento de água, a protecção contra incêndios nas florestas e nas 
zonas de mato, ou o melhoramento da protecção costeira, de modo a corresponder à 
importância económica do turismo, à infra-estrutura relativa aos postos de trabalho e ao 
rendimento, bem como a contrariar os danos económicos elevados em toda a cadeia de 
geração de valor acrescentado;

68. Entende que a expansão do sector turístico em algumas regiões apenas pode prosseguir 
desde que se afigure economicamente viável e ecologicamente praticável, depois de 
terem sido tomados em linha de conta os efeitos expectáveis das alterações climáticas,
como, por exemplo, o agravamento de escassez de água ou de neve, no futuro 
desenvolvimento da localidade;

69. Exorta o sector do turismo a cooperar, com as autarquias locais e com as associações 
económicas, em estratégias integradas, de modo a alcançar reduções de emissões de
gases e uma melhoria da eficiência energética no sector – sobretudo, no que se refere 
ao transporte e alojamento – bem como a planificar medidas de protecção das 
instalações turísticas contra os fenómenos meteorológicos extremos;

Regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa/ emissões 
industriais

70. Insta a Comissão a analisar, antes da formulação de outros objectivos de redução de 
gases, por um lado, a inclusão de outros sectores no Regime de Comércio de Licenças 
de Emissão de Gases (EHS), nomeadamente, a analisar uma distribuição modificada 
dos encargos financeiros em relação aos sectores afectados ao EHS – e aos não
afectados a este regime e, por outro, a identificar as potencialidades de redução 
efectiva, tendo em conta o carbono associado às matérias-primas utilizadas, bem como 
a analisar a situação particular de empresas posicionadas na esfera da concorrência 
internacional; 

71. Exorta a uma alteração do princípio fundamental da licitação de cem por cento dos 
certificados; defendendo a opinião de que é mais consequente, em termos de 
objectivos, a atribuição livre de um valor-limite tendo como base a melhor tecnologia 
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disponível ("benchmark"), uma vez que apenas deste modo fica assegurado que um 
certo volume de capital permanece nas empresas para accionar os investimentos 
necessários ao aumento de eficiência; 

72. Propõe para a delimitação dos Projectos CDM/JI (Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo e Actividades de Implementação Conjunta), em vez de um valor-limite comum,
quotas específicas por países, exortando o Secretariado da Convenção–Quadro das
Nações Unidas sobre as alterações climáticas a propor critérios mais rigorosos em 
relação à concessão de CDM/JI, com vista a um acordo pós-2012; 

73. Propõe à Comissão que, no debate em torno do aumento de eficiência das turbinas
eléctricas e dos motores eléctricos montados nos aparelhos industriais, perfilhe um 
conceito alargado que tenha igualmente em conta o potencial tecnológico, tal como as 
velocidades reguláveis de um mecanismo de accionamento, entendido como um 
possível critério de design ecológico;

Captura e armazenamento de CO2 (CCS)

74. Entende que, precisamente devido à neutralidade tecnológica da abordagem da UE, a 
questão da CCS deveria ser discutida mantendo os resultados em aberto;

75. Sustenta a necessidade de um apoio financeiro considerável atinente à investigação e 
ao desenvolvimento programados a longo prazo, de modo a desenvolver as tecnologias 
da próxima geração e a viabilizar o necessário aumento de escala;

76. Declara-se a favor do incremento da cooperação internacional, visando a consolidação 
dos mercados de escoamento de tecnologia europeia, em particular, com aqueles países 
recentemente industrializados e que continuam a depender do carvão existente 
enquanto fonte de energia;

77. Desafia os membros da Convenção – Quadro das Nações Unidas a reconhecerem a
CCS como transferência de tecnologia no âmbito da CDM dos acordos de Marraquexe 
sobre o Protocolo de Quioto;

78. Insta a UE e os seus Estados-Membros a levarem a sério o possível cepticismo ou a 
preocupação latente, no seio da população, em relação à captura e ao armazenamento
de CO2, nomeadamente, a não negar as dificuldades logísticas existentes; 

Exploração Agrícola e Pecuária

79. Exorta a Comissão a incluir a exploração agrícola explícita numa futura política 
europeia de protecção do clima e a analisar, sem preconceitos, a preparação dos 
objectivos de redução vinculativos, atinentes às emissões de gases com efeito de estufa, 
neste sector, esgotando todos os potenciais já existentes;

80. Alerta para o facto de uma exploração agrícola optimizada aumentar o teor de húmus e
para o facto de uma gestão de cultivo melhorada, bem como a erradicação de zonas não 
cultivadas, poderem gerar um depósito de carbono significativamente mais elevado;
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81. Entende que uma prática mais optimizada do armazenamento e da produção dos 
fertilizantes minerais pode contribuir significativamente para a redução de óxidos de 
azoto; exorta, neste contexto, à fertilização por meio de massa orgânica, em vez dos 
fertilizantes de origem mineral;

82. Exorta a que sejam efectuadas análises de viabilidade económica de determinadas 
práticas de cultivo regionais, em condições climáticas modificadas, de modo a 
identificar as hipóteses de adaptação e a facilitar a reconversão do ordenamento
agrícola e o cultivo adaptado de plantas;

83. Insta a que se intensifiquem a investigação e o desenvolvimento de biotecnologias nas 
sementeiras e no cultivo selectivo de plantas, na engenharia genética ecológica e em 
relação à protecção das plantas, visando a implementação de uma política agrícola de 
protecção do clima;

84. Entende que uma prática agrícola, respeitadora do clima, requer a veiculação de novos 
conhecimentos da exploração do solo, sendo que a formação técnica especializada dos 
jovens agricultores terá de se ocupar das repercussões das alterações climáticas ou da 
relevância climática em matéria de produção agrícola;

85. Requer uma revisão e, eventualmente, um melhoramento das rações de gado, no 
âmbito da produção de leite e de carne, de modo a alcançar uma redução da 
metanogénese nos intestinos dos ruminantes, sem restringir a produtividade;

86. Reconhece no aproveitamento das instalações de biogás, visando a obtenção de energia 
através do tratamento de chorume, um contributo positivo sob o ponto de vista
económico e ecológico para a redução das emissões de metano provenientes do sector 
pecuário;

Florestas

87. Considera que uma futura política em matéria de clima deverá ter tanto o objectivo de 
preservar as florestas tropicais e as florestas boreais, ainda remanescentes, como também 
de conservar e de reflorestar a floresta europeia;

88. Entende que deveria ser desenvolvido, através da UNFCCC, um esquema de 
compensação permanente na silvicultura para as reduções efectivas de emissões 
resultantes do facto de se ter impedido a destruição da floresta e insta a criar um incentivo 
económico bem definido para a manutenção permanente de florestas virgens e de grandes 
superfícies florestais por meio de um aproveitamento sustentado, devendo o valor útil ser 
avaliado com maior ênfase nos "serviços ecológicos" prestados e nas funções sociais 
realizadas na sua globalidade;

89. Entende que de um regime de compensação deveriam constar projectos de MDL numa 
certa extensão; insta a que sejam dados incentivos económicos no âmbito de um mercado 
global de CO2 sobretudo àqueles países que ainda dispõem de grandes áreas florestais 
naturais para que mantenham, de facto, o valor comercial das florestas; propõe um estudo 
para avaliar se é correcta a focalização exclusiva nas florestas tropicais;
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90. Insta a UE a instituir, em colaboração com a comunidade internacional, sistemas de 
controlo assistidos por satélite e a infra-estrutura necessária para a manutenção 
duradoura, em particular, das florestas tropicais; sugere a constituição de um fundo global 
sob a égide do Banco Mundial para instituir os sistemas de controlo;

91. Entende que o êxito de sistemas globais de controlo para a protecção das florestas apenas 
está assegurado depois de criados e mantidos de forma permanente os necessários 
pressupostos institucionais e os serviços técnico-administrativos com pessoal qualificado;

92. Neste contexto, chama a atenção para a necessidade de reconhecer, com antecedência, 
através de sistemas de supervisão, um eventual surto de pragas a fim de se adoptarem 
medidas reactivas para proteger a floresta;

93. Entende que os inventários florestais nacionais dos Estados-Membros são uma fonte de 
informação relevante para a análise da situação global da floresta europeia e a sua 
importância como sumidouro de CO2; insta a Comissão a acelerar o processamento e a 
avaliação dos dados recolhidos por parte dos Estados-Membros;

Protecção dos solos

94. Recomenda o alargamento dos estudos científicos e o controlo das condições actuais dos 
solos a fim de se poder fazer atempadamente face à erosão e à perda de superfícies 
utilizáveis;

95. Insta os Estados-Membros a adoptarem, por meio de métodos de tratamento adequados 
dos solos, uma política da protecção dos solos que tenha em consideração a importância 
das substâncias orgânicas aí existentes para a sua fertilidade, a sua capacidade de 
retenção de água e a sua capacidade de funcionar como sumidouro de carbono;

96. Chama a atenção, neste contexto, para a importância do princípio do ecossistema, com o 
intuito de evitar e mitigar a erosão dos solos, a desertificação, a invasão de espécies 
exógenas e os incêndios;

Gestão dos recursos hídricos

97. Considera que um planeamento estratégico e uma gestão integrada dos recursos hídricos, 
que tenham em consideração as necessidades de água actuais e futuras, é a chave para 
superar, com êxito, as consequências das alterações climáticas no que diz respeito aos 
recursos hídricos disponíveis;

98. Entende que uma gestão integrada dos recursos hídricos deverá conter estratégias para a 
racionalização e a contenção do consumo de água e dar resposta a questões de recolha e 
armazenamento potenciais da água das chuvas em reservatórios naturais e artificiais, bem 
como a questões inerentes ao risco e às consequências de períodos de seca;

99. Insta a Comissão a assumir, no âmbito da gestão dos recursos hídricos, um papel de 
relevo na coordenação transfronteiriça, em especial, por meio da formação de redes e do 
financiamento da investigação no âmbito de tecnologias inovadoras relativas à 
dessalinização da água do mar, a novos sistemas de rega e ao consumo de água no sector 
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agrícola e em zonas urbanas, bem como à promoção de projectos-piloto para reduzir os 
danos resultantes de secas ou de inundações;

Pescas 

100.Salienta que as actuais práticas de pesca enfraquecem ainda mais a resistência das 
existências de peixe e de outros seres marinhos em relação ao impacto das alterações 
climáticas;

101.Defende empenhadamente a opinião de que é indispensável a existência de um plano-
quadro de grande alcance para os mares, tal como previsto na Directiva da Estratégia 
Marítima, a fim de assegurar uma gestão melhor e mais sustentável das zonas marítimas e 
dos seus recursos; alerta para o facto de zonas marinhas protegidas poderem tornar-se os 
últimos oásis de biodiversidade no meio de um oceano deserto e sem vida;

102.Congratula-se com a decisão da Comissão de aumentar a capacidade de resistência das 
existências piscícolas, bem como de todo o ecossistema marítimo, orientando as quotas 
de captura para a pesca industrial em critérios de sustentabilidade;

103.Considera que as alterações climáticas podem ter como consequência a necessidade de 
deslocar aquaculturas, o que traz inconvenientes económicos para as respectivas 
localizações; no entanto, em caso de possíveis deslocações de aquaculturas, alerta para as 
consequências negativas nos ecossistemas atingidos e exige, neste contexto, avaliações 
obrigatórias das consequências daí resultantes;

Gestão de resíduos e de recursos

104.Reconhece a hierarquia dos resíduos como leitmotiv da política europeia em matéria de 
resíduos, chamando, contudo, a atenção para o facto de uma aplicação rígida da referida 
hierarquia não implicar obrigatoriamente que se atinjam os objectivos pretendidos no que 
se refere a aspectos da protecção do clima;

105.Constata que evitar resíduos – por exemplo, através da redução do material de 
embalagem – é a melhor possibilidade de reduzir emissões directas relacionadas com a 
recolha de resíduos;

106.Salienta que uma separação biológica prévia, bem como uma reciclagem dos materiais,
contribuem, em larga medida, para obviar emissões directas emanadas por aterros;

107.Considera sensato evitar transportes de resíduos de longa distância, a fim de evitar 
emissões directas emanadas do sector de resíduos; opina que, por esta razão, o transporte 
transfronteiriço de resíduos na UE deveria ser limitado a espaços regionais; defende que 
se deveria suspender a exportação de material reciclável para o exterior da UE, com o 
intuito de evitar "exportações de emissões" e de manter matérias-primas valiosas na UE;

108.Entende que o Estados-Membros deveriam prescindir por completo, a médio prazo, após 
um "phasing-out", do aterro de resíduos domésticos não separados previamente, uma vez 
que se deveria melhorar todo o tratamento de resíduos mediante um aproveitamento mais 
eficiente dos sistemas de reciclagem existentes, ou através da instalação de sistemas 
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completamente novos e aproveitar potenciais existentes na redução de gases com efeito 
de estufa com base em tecnologia existente; insta a que se proceda em aterros existentes a 
uma separação obrigatória de gás metano para a produção de calor;

109.Perspectiva no aproveitamento para fins energéticos de resíduos previamente separados e 
a subsequente produção de combinada electricidade e calor, com rigorosos controlos das 
emissões, uma possibilidade de recuperação de energia com elevado grau de eficiência 
que poderá ser utilizada com segurança para a redução de emissões indirectas de gases 
com efeito de estufa, substituindo combustíveis fósseis;

110.Reconhece, no âmbito das negociações para um acordo pós-2012 e da participação de 
países terceiros, a transferência mais sistemática de padrões europeus relativos ao 
tratamento de resíduos como hipótese de aliar objectivos inerentes à política do 
desenvolvimento - por exemplo, uma melhor protecção da saúde humana e do meio 
ambiente - com novas potencialidades económicas e um contributo positivo para a 
protecção do clima a nível global;

111.Insta a Comissão a proceder a uma avaliação da inclusão do sector de resíduos no 
comércio de emissões e da sua compatibilidade com projectos MDL;

Medidas de adaptação

112.Recorda as suas propostas na resolução acima referida relativamente ao Livro Verde da 
Comissão sobre a Adaptação às Alterações Climáticas na Europa – Possibilidades de 
Acção na União Europeia e aguarda os resultados do processo de consulta pública, 
conforme anunciado pela Comissão, para fins de 2008;

113.Destaca de novo que o princípio de subsidiariedade deverá ser tido em devida conta, uma 
vez que as colectividades territoriais, regionais e locais da Europa estarão em melhores 
condições para dar respostas políticas às suas próprias experiências com o impacto das 
alterações climáticas;

114.Sublinha novamente a necessidade da coerência e da coordenação, em termos globais, 
das medidas de adaptação a nível comunitário, bem como de uma avaliação de eventuais 
sinergias e reitera a sua reivindicação de se prever um enquadramento a nível comunitário 
para o planeamento de medidas de adaptação;

Saúde

115.Salienta o papel de coordenador da UE, em particular, na criação de sistemas de alerta 
precoce para vagas de calor, períodos de geadas permanentes e inundações, bem como na 
melhoria da recolha sistemática de dados em matéria de saúde, de doenças, de previsão 
meteorológica e do ambiente;

116.Destaca como eventuais medidas a tomar o reforço da capacidade de intervenção em caso 
de catástrofes, da saúde pública e da prevenção em situações de emergência, do apoio de 
medidas preventivas no âmbito da saúde em todos os sectores, bem como de medidas de 
consciencialização, como por exemplo a informação sobre novos riscos sanitários, 
advertências de alerta e advertências concretas concernentes à profilaxia em caso de 
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exposição;

Crescimento e emprego

117.Considera que a Europa tem uma excelente posição de partida na corrida global por uma 
economia pautada por níveis baixos de emissões, devendo aproveitar esta situação para 
accionar um impulso inovador que crie, na acepção mais positiva da estratégia de Lisboa, 
novas empresas competitivas e novos postos de trabalho no domínio das tecnologias
limpas;

118.Alerta para o risco de se perder, ao adoptar uma atitude pessimista, a oportunidade 
económica proporcionada pelas alterações climáticas e pelas medidas políticas tendentes 
a mitigá-las, perdendo-se também o concurso global pela eficiência, pela inovação, pelas 
matérias-primas e pelas tecnologias do futuro, bem como por determinados mercados;

119.Entende que só é possível tirar pleno proveito do potencial de crescimento e do emprego,
se for simultaneamente possibilitado acesso aos mercados e se forem removidos entraves 
burocráticos, aplicando ainda as tecnologias disponíveis;

120.Convida os Estados-Membros a rever normas existentes quanto à sua compatibilidade 
com objectivos do domínio da política em matéria de clima e a desenvolver mecanismos 
de incentivo tendentes a facilitar a transição para uma forma de economia com emissões 
mais reduzidas de CO2;

121.Convida os parceiros sociais e as partes de convenções colectivas dos Estados-Membros 
a desenvolverem conjuntamente estratégias económicas para o respectivo sector, de modo 
a reconhecer potenciais existentes, aproveitando-os de forma estratégica;

Promoção de tecnologias do futuro

122.Considera que deverá ser iniciado e concebido um modelo combinado, constituído por 
reduções de emissões, a par de um processo de inovação tecnológica, independente das 
referidas reduções, no âmbito da política europeia integrada em matéria de clima, para 
salvaguardar os recursos para as gerações vindouras;

123.Propõe que esta política europeia integrada em matéria de clima deveria visar propostas 
para mecanismos fundamentais de incentivo e medidas de promoção para poder dar início 
à necessária inovação tecnológica, baixar os custos correntes para tecnologias 
dispendiosas, mas novas e definir e atingir futuramente objectivos de redução mais 
rigorosos;

124.Propõe, para o efeito, medidas paralelas, como a participação de economistas, 
engenheiros e representantes do sector económico privado num "processo de Quioto II"
institucionalizado e paralelo, comparável com o método bem sucedido do Protocolo de 
Montreal para a protecção da camada de ozono;

125.Reivindica a constituição de um fundo europeu do clima ou de fundos equiparados nos 
Estados-Membros, cujas receitas deveriam provir de lucros obtidos pela transacção em 
hasta pública dos direitos de emissão, vendo-se aqui uma possibilidade de criar um fundo 
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para o financiamento da futura política em matéria de clima, cujas medidas individuais e 
a necessidade de investimento, indispensável para o efeito, actualmente apenas são 
susceptíveis de planeamento, em moldes limitados;

126.Propõe a utilização do referido fundo no mercado de capitais por forma a possibilitar um 
refluxo para os intervenientes no processo económico e um (re)investimento em 
tecnologias do futuro, deixando ao critério do mercado quais as tecnologias a aplicar no 
futuro para atingir os objectivos de protecção do clima, a médio e a longo prazo, em vez 
de optar por uma imposição por via legal;

127.Sublinha a importância do Sétimo Programa-Quadro de Investigação para o 
desenvolvimento de formas de energia limpas e insta o Conselho e a Comissão a 
apoiarem esta prioridade também nos Programas-Quadro de Investigação que se 
seguirão;

Sistemas informáticos inteligentes e tecnologias da informação e da comunicação

128.Propõe às futuras presidências do Conselho que elejam como tema de fundo das suas 
presidências o tema do futuro "tecnologias da informação e da comunicação" e o seu 
significado para travar as alterações climáticas e adaptá-las às mesmas;

129.Insta a UE e os seus Estados-Membros a promover - em colaboração com a indústria, os 
consumidores, as entidades públicas, as universidades e instituições de investigação - a 
experimentação, a validação, a introdução e a divulgação de maior alcance de métodos 
assistidos por computador e por tecnologias da informação e da comunicação, com o 
intuito de melhorar a eficiência energética - em particular, redes de electricidade
melhoradas, edifícios optimizados em termos energéticos e iluminação mais inteligente;

Financiamento e questões orçamentais

130.Considera que a UE se deveria empenhar a nível da política financeira - de acordo com o 
princípio de solidariedade da União - tanto nos domínios fundamentais, como a promoção 
e o desenvolvimento de tecnologias para o combate às alterações climáticas e o apoio ao 
desenvolvimento do clima, bem como para o apoio a medidas de adaptação 
transfronteiriças, aumento da eficiência e auxílio em caso de catástrofes;

131.Insta a Comissão a inventariar todos os instrumentos de financiamento e a sua 
importância para os objectivos da protecção do clima e a elaborar com base nesta 
"auditoria do clima" propostas para o futuro Quadro Financeiro, a fim de as rubricas 
orçamentais poderem ser adaptadas aos necessários requisitos da política em matéria de 
clima;

132.Insta o Conselho a analisar a problemática das verbas do orçamento comunitário, não 
utilizadas e afectadas a outros fins, com vista à hipótese da sua afectação a fins inseridos 
na política em matéria de clima;

133.Sugere que se dê, como entidade orçamental, em conjunto com o Conselho, nas próximas
Perspectivas Financeiras, a máxima prioridade às alterações climáticas e a medidas 
atinentes à sua contenção;
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Formação geral, consciencialização e formação profissional

134.Insta as entidades competentes dos Estados-Membros a criar novos perfis profissionais e 
a adaptar quer a formação profissional, quer as escolas profissionais e os cursos 
ministrados nas escolas politécnicas e nas universidades aos desafios, em termos de 
empregabilidade, configurados pelas mudanças estruturais a nível económico, aceleradas 
pelas alterações climáticas e suas implicações;

135.Considera imperioso introduzir, com maior insistência, na consciência quotidiana dos 
cidadãos a ideia da poupança de energia, a eficiência energética e a utilização de fontes 
de energia renováveis e reivindica, por esta razão, padrões de eficiência gerais, simples 
para todos os domínios da vida do dia-a-dia;

136.Insta os Estados-Membros, em conjunto com os fornecedores de electricidade, a encetar
um diálogo com a população com o intuito de convencer a opinião pública da 
necessidade de aumentar a eficiência a nível da política energética e da política em 
matéria do clima através de centrais térmicas modernas não alimentadas por combustíveis 
fósseis e ainda a discutir a captura e o armazenamento de CO2 (CCS);

137.Chama a atenção para projectos bem sucedidos como o "dia sem carros" no âmbito da 
"Semana europeia da mobilidade" e sublinha a necessidade de dar aos cidadãos 
incentivos para que pensem na sua mobilidade urbana, questionem a sua atitude como 
participantes no trânsito das cidades em que vivem e não limitem o conceito "mobilidade 
individual" apenas à utilização do próprio automóvel, mas que o transponham para todas 
as formas de locomoção individual nas cidades e nos aglomerados urbanos como andar a 
pé, de bicicleta, utilização partilhada do automóvel em viagens comuns, táxi, transportes 
públicos suburbanos;

138.Congratula-se com a associação das maiores urbes do mundo sob a égide do grupo C40, 
em particular, sob o aspecto de proceder a um intercâmbio de processos comprovados de 
medidas locais tendentes à redução de gases com efeito de estufa, a nível global, e de 
pretender aprender reciprocamente;

139.Realça, em especial, a necessidade de informar os cidadãos in loco, auscultá-los e chamá-
los à participação em processos decisórios e encoraja centros urbanos ou grandes 
aglomerados populacionais a visar objectivos específicos de redução e transpô-los através 
de programas locais inovadores de financiamento;

140.Propõe a colectividades territoriais, locais e regionais, concelhos, bairros ou freguesias, 
mas sobretudo a instituições públicas, escolas ou ATL, a realização de "Concursos de 
poupança de energia" com o intuito de despertar a consciência pública para a existência 
de potenciais de poupança, tendo em vista conseguir a participação dos cidadãos e obter 
efeitos de aprendizagem;

141.Propõe à Comissão que proclame um ano europeu da eficiência de recursos a fim de 
sensibilizar, em todos os níveis da política, os cidadãos para que dêem um tratamento 
mais eficiente aos recursos e aproveitem as alterações climáticas para um debate mais 
intenso sobre a disponibilidade dos recursos e a sua utilização;
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142.Considera que a UE deverá despertar as consciências para o facto de não ser um dado 
adquirido o acesso a água potável em quantidade suficiente;

143.Sustenta que a publicidade e as informações sobre produtos são um instrumento 
importante para sensibilizar os consumidores sobre os custos ambientais de um bem de 
consumo e mudar as atitudes de consumo; alerta, no entanto, para o "greenwashing" e 
insta associações industriais nacionais e europeias a elaborar um código de conduta em 
matéria de publicidade para o seu sector, a fim de condenar a publicidade enganosa e as 
declarações incorrectas sobre os efeitos ambientais de produtos, bem como de respeitar 
normas europeias de publicidade existentes;

144.Considera importante publicitar, em diálogo com os cidadãos e o comércio retalhista, 
sobretudo produtos regionais e sazonais, e ter em consideração, a este respeito, uma 
informação dos consumidores em relação a produtos de carne, especificando a forma de 
produção utilizada para auxiliar o consumidor na sua decisão, com vista a chamar a 
atenção para as implicações climáticas resultantes da pecuária intensiva;

145.Entende que a falta de informação da população sobre medidas de combate às alterações 
climáticas é um problema grave; insta, por esta razão, a UE, os Estados-Membros, as 
entidades regionais e autárquicas e outras instituições a conceber e a realizar, em 
conjunto com a imprensa, a radiodifusão e a comunicação social online, uma campanha 
de informação, a nível europeu, sobre as causas e os efeitos das alterações climáticas e a 
escassez de recursos, dando relevo às possibilidades individuais no que diz respeito à 
mudança de atitude no dia-a-dia, bem como apresentar melhor e em termos mais 
acessíveis o trabalho efectuado pelas entidades europeias e nacionais no que se refere a 
medidas contra as alterações climáticas;

146.Congratula-se com as iniciativas realizadas por grandes empresas no sentido de pôr em 
prática, com inclusão dos trabalhadores e de PME fornecedoras, objectivos de redução, a 
nível da empresa, e de fazer publicidade na opinião pública para padrões sustentáveis de 
produção e de consumo por meio de estratégias de comunicação; encoraja as associações 
do sector económico, nos Estados-Membros e a nível europeu, a salientarem práticas 
empresariais sustentáveis como característica de destaque especial a nível concorrencial; 

2050 - O futuro começa hoje

147.Destaca a necessidade de fazer frente às alterações climáticas e às suas implicações com 
o recurso a medidas políticas, baseadas numa perspectiva a longo prazo, e de transpor 
com coerência as decisões estratégicas inerentes, não as subordinando a objectivos 
políticos a curto prazo;

148.Destaca a necessidade de não capitular perante a complexidade dos problemas 
relacionados com as alterações climáticas, reagindo com força de vontade criadora e 
visionária e com qualidade de chefia no domínio politico e socioeconómico aos desafios 
económicos, ecológicos e sociais que nos são colocados pela nova era da política 
energética e da política em matéria de clima - que têm a sua expressão na progressiva 
escassez das matérias-primas;

149.Destaca, partindo do pensamento subjacente à instituição da União Europeia, a 
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necessidade de tomar decisões, por estar convicto do seu carácter imperioso e da sua 
justeza, e de aproveitar a oportunidade única de modelar o futuro da nossa sociedade por 
meio de uma actuação estratégica;

o

o o
150.Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como ao secretariado da 
UNFCCC com o pedido de a transmitir às Partes Contratantes, não membros da UE, e a 
todos os observadores previstos no acordo.
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ANEXO A :

SELECÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA EM MATÉRIA DE AMBIENTE 
COM UM CONTRIBUTO POSITIVO PARA O CLIMA

Legislação em vigor:

 Directiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à protecção 
das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola1

 Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens2 e instrumentos jurídicos 
correlacionados

 Directiva 93/12/CEE do Conselho, de 23 de Março de 1993, relativa ao teor de 
enxofre de determinados combustíveis líquidos3 e instrumentos jurídicos 
correlacionados

 Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, relativa à prevenção e 
controlo integrados de poluição4 e instrumentos jurídicos correlacionados

 Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998,
relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e que altera a 
Directiva 93/12/CEE do Conselho5 e instrumentos jurídicos correlacionados

 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 água6

 Directiva 2001/80/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 
2001, relativa à limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes 
provenientes de grandes instalações de combustão7 e instrumentos jurídicos 
correlacionados

 Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 
2002, relativa ao desempenho energético dos edifícios8

 Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 
2003, relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases

                                               
1 JO L 375, de 31.12.1991, p. 1
2 JO L 206, de 22.07.1992, p. 7
3 JO L 74, de 27.03.1993, p. 81
4 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26
5 JO L 350, de 28.12.1998, p. 58
6 JO L 327, de 22.12.2000, p. 1
7 JO L 309, de 27.11.2001, p. 1
8 JO L 1, de 04.01.2003 p. 65



PR\728472PT.doc 35/72 PE407.892v01-00

PT

com efeito de estufa na Comunidade que altera a Directiva 96/61/CEE do Conselho1 e 
instrumentos jurídicos correlacionados

 Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 
2003, que altera a Directiva 96/82/CE do Conselho relativa ao controlo dos perigos 
associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas2

 Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 
2004, que altera a Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de 
embalagens3

 Regulamento (CE) n.º 549/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 
Março de 2004, que estabelece o quadro para a realização do céu único europeu 
("regulamento-quadro")4

 Directiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 2005, 
relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos 
produtos que consomem energia e que altera as Directivas 92/42/CEE do Conselho e 
96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho5

 Directiva 2006/40/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006, 
relativa às emissões provenientes de sistemas de ar condicionado instalados em 
veículos a motor e que altera a Directiva 70/156/CEE do Conselho6 e instrumentos 
jurídicos correlacionados

 Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro 
de 2006, relativa ao sétimo programa-quadro da Comunidade Europeia de actividades 
em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 
2013)7

 Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros 
de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos8 e instrumentos jurídicos correlacionados

                                               
1 JO L 275, de 25.10.2003, p. 32
2 JO L 345, de 31.12.2003, p. 97
3 JO L 47, de 18.02.2004, p. 26-32
4 JO L 96, de 31.03.2004, p. 1
5 JO L 191, de 22.07.2005, p. 29
6 JO L 161, de 14.06.2006, p. 12
7 JO L 412, de 30.12.2006, p. 1
8 JO L 171, de 29.06.2007, p. 1
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Instrumentos jurídicos propostos:

- Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 
2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o regime de comércio de licenças de emissão 
de gases com efeito de estufa da Comunidade (2008/0013 (COD)) COM(2008) 16 
final)

- Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos esforços a 
realizar pelos Estados-Membros para redução das suas emissões de gases com efeito 
de estufa a fim de respeitar os compromissos de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa da Comunidade até 2020 (2008/0014 (COD)) (COM(2008) 17 final)

- Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à armazenagem 
geológica de dióxido de carbono e que altera as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do 
Conselho, as Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE e 2006/12/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006{COM(2008) 30 final} {SEC(2008) 54} {SEC(2008) 
55} /* COM/2008/0018 final. - 2008/0015/COD */ (COM(2008) 18 final)

- Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis{COM(2008) 30 final} 
{SEC(2008) 57} {SEC(2008) 85} /* COM/2008/0019 final - 2008/0016/COD */ 
(COM(2008) 19 final)

- Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros como parte 
da abordagem integrada da Comunidade para reduzir as emissões de CO2 dos 
automóveis de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros /* COM/2007/0856 final
- 2007/0297/COD */ (COM(2007) 856 final)

ANEXO B :

RESOLUÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU SOBRE AS ALTERAÇÕES 
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CLIMÁTICAS E A ENERGIA

 Resolução, de 17 de Novembro de 2004, sobre a estratégia da UE para a Conferência 
de Buenos Aires sobre as alterações climáticas (COP-10);1

 Resolução, de 13 de Janeiro de 2005, sobre as conclusões da Conferência de Buenos 
Aires sobre as Alterações Climáticas;2

 Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de Maio de 2005, sobre o Seminário de 
Peritos Governamentais sobre alterações climáticas;3

 Resolução, de 16 de Novembro de 2005, sobre "Ganhar a batalha contra as alterações 
climáticas globais";4

 Resolução, de 18 de Janeiro de 2006, sobre as Alterações Climáticas;5

 Resolução, de 1 de Junho de 2006, sobre o Livro Verde da eficiência energética ou 
"Fazer mais com menos";6

 Resolução, de 4 de Julho de 2006, sobre a redução do impacto da aviação nas 
alterações climáticas;7

 Resolução, de 26 de Outubro de 2006, sobre a estratégia a adoptar pela União 
Europeia na Conferência de Nairobi sobre alterações climáticas (COP-12 e 
COP/MOP-2);8

 Resolução, de 14 de Dezembro de 2006, sobre a estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura – Livro Verde;9

 Resolução, de 14 de Fevereiro de 2007, sobre as alterações climáticas;10

 Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de Junho de 2008, sobre a coerência ...
intitulada "Criar uma Aliança Global contra as Alterações Climáticas entre a União 
Europeia e os países em desenvolvimento pobres e mais vulneráveis às alterações 
climáticas" (2008/2131(INI));11

                                               
1 JO C 210 E, de 18.8.2005, p. 81.
2 JO C 247 E, de 06.10.2005, p. 144
3 JO C 92 E, de 20.04.2006, p. 384.
4 JO C 280 E, de 18.11.2006, p. 120.
5 JO C 287 E, de 24.11.2006, p. 182.
6 JO C 298 E, de 08.12.2006, p. 273.
7 JO C 303 E, de 13.12.2006, p. 119
8 JO C 313 E, de 20.12.2006, p. 439.
9 JO C 317 E, de 23.12.2006, p. 876.
10 JO C 287 E, de 29.11.2007, p. 344.
11
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Be the change you want to see in the world
Mahatma Gandhi

A constituição de uma Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas é a resposta e o 
contributo do Parlamento Europeu para transformar o desafio colocado pelas alterações 
climáticas em tema prioritário da agenda europeia e internacional. Na sequência da decisão da 
Conferência dos Presidentes, de 19 de Abril de 2007, no sentido de propor ao Parlamento a
constituição de uma Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas e da decisão da 
assembleia plenária, de 25 de Abril de 2007, de constituir essa comissão, a recém-estabelecida 
Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas realizou a sua reunião constitutiva em 
22 de Maio de 2007. Em 18 de Fevereiro de 2008, o Parlamento deliberou prorrogar o 
mandato da referida comissão até 9 de Abril de 2009. Em 21 de Maio de 2008, o Plenário 
aprovou o relatório intercalar da comissão CLIM sobre os dados científicos das alterações 
climáticas: conclusões e recomendações com vista a uma tomada de decisões.
O presente relatório final apresenta recomendações para a futura política integrada da UE em 
matéria de protecção do clima com vista a traçar o caminho para uma economia com 
reduzidos níveis de carbono, tendo como objectivo a coordenação de uma posição comum do 
Parlamento Europeu relativamente às negociações concernentes a um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas.
Com base em todas as informações coligidas, o referido relatório foi elaborado no âmbito das 
actividades da comissão CLIM, partindo da premissa de que, entretanto, existe um consenso 
científico bem documentado sobre o papel desempenhado pelas emissões antropogénicas dos 
gases com efeito de estufa no clima a nível mundial e que existe uma necessidade urgente de 
actuação à luz da avaliação de risco disponível.
O relator está persuadido de que não existe uma via única e universal no combate às 
alterações climáticas, sendo necessário agir no que diz respeito ao desafio no âmbito da 
política da protecção do clima, por um lado, com o aumento dramático da eficiência e com 
uma gestão melhorada dos recursos, por outro, também devemos estar dispostos a enveredar 
por novos caminhos. Contudo, não se trata de alterações ou oscilações climáticas naturais, 
mas de um aumento da temperatura média global, causada pelo homem devido a um estilo de 
vida que esbanja recursos em vez de os conservar, não estando, por conseguinte, orientado 
para um desenvolvimento sustentável que se coadune com as necessidades da geração actual 
sem pôr em risco as potencialidades de gerações futuras.

O presente relatório final está subdividido em 23 tópicos:

1. Princípios e linhas de orientação no domínio da política em matéria de clima 

Os princípios e linhas de orientação no domínio da política em matéria de clima, constantes 
no relatório final da Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas, baseiam-se na 
posição do Parlamento Europeu, já expressa na actual 6.ª legislatura em 13 resoluções 
relativas às alterações climáticas. Destaca-se sobretudo, neste contexto, que as alterações 
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climáticas devem ser entendidas em termos de uma política horizontal a ter em consideração 
em todos os projectos legislativos.
Em primeiro lugar, fazem parte destes princípios os objectivos básicos acordados e, desde 
então, repetidas vezes confirmados, como a limitação da temperatura global a um valor que 
não ultrapasse os 2°C, o objectivo de redução de 20% a alcançar até 2020 (30%, se outros 
países industrializados se comprometerem a reduções de emissões equiparáveis) ou 60 a 80%
até 2050, em comparação com 1990.
O papel de liderança da União Europeia, que lhe confere identidade no combate internacional 
contra o aquecimento global, representa uma dívida para com os cidadãos da Europa no 
sentido de não formular apenas objectivos de protecção do clima, a médio e a longo prazo, 
mas também de realizá-los com uma perspectiva alargada através de medidas políticas, o que 
implica que todas as actuais representações parlamentares, mas também as vindouras e 
representantes de cidadãos se deixem guiar por estes princípios da política em matéria de 
clima e não façam cedências na implementação dos necessários objectivos de protecção do 
clima.

2. Dimensão internacional

As negociações para um acordo pós-2012 na Conferência do Clima de Copenhaga (COP 15), 
em finais de 2009, deverão ser concluídas com êxito para evitar uma lacuna entre o primeiro e 
o segundo períodos de compromisso. O empenhamento internacional é relevante devido ao 
facto de as alterações climáticas poderem exacerbar ainda mais um certo potencial de conflito 
já existente nas relações internacionais, por exemplo, a migração devido a condições 
ambientais, a perda de território e conflitos fronteiriços em consequência de alagamentos e do
recuo da linha costeira, conflitos relacionados com recursos inerentes à diminuição de áreas 
agrícolas e à crescente escassez de água.

3. Energia

De acordo com o "World Energy Outlook" de 2006, o petróleo, com cerca de 35%, é, a nível 
global, a fonte de energia relativa ao consumo primário mais significativa, seguido pelo 
carvão, com 25%, e o gás natural com 21%. Fontes e previsões fidedignas referem um 
considerável aumento de energia no mundo e na Europa até 2020 e para além dessa data. 
Assim, a Agência Internacional de Energia prevê, até 2030, um aumento mínimo de 60% das
necessidades de energia a nível mundial. Deste facto depende também, cada vez mais, o 
problema da distribuição, uma vez que as crescentes necessidades energéticas nos países 
emergentes agravarão nos próximos anos ainda mais a situação concorrencial pelo acesso 
seguro a fontes de energia fóssil, sobretudo também pelo facto de a era de energia fóssil 
barata, existente em abundância, estar a acabar. Para fazer face a esta crescente necessidade, a 
comunidade internacional encontra-se perante enormes desafios. A este respeito parece 
improvável que se possa satisfazer a crescente necessidade energética resultante das 
necessidades de uma população mundial em constante crescimento apenas por meio do 
aumento da eficiência. Por esta razão, as decisões relativas a investimentos irão determinar, 
nos próximos anos, a estrutura do sistema energético e do panorama energético das próximas 
décadas.
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4. Biocombustíveis

A actual política dos biocombustíveis desembocou num conflito de objectivos, pautado, por 
um lado, pela crescente escassez de produtos alimentares e o aumento dos preços de géneros 
alimentícios e, por outro, pela crescente necessidade de energia e pela procura de 
combustíveis alternativos. Contudo, a questão de uma política sustentável em matéria de 
biocombustíveis está a tornar-se cada vez mais premente e deveria ser orientada tanto no 
sentido de estabelecer critérios de sustentabilidade na produção de biocombustíveis da 
primeira geração, como também no sentido de promover um desenvolvimento da segunda 
geração, isento de parâmetros ideológicos.

5. Eficiência energética

Os dados científicos disponíveis são inequívocos: 40% do consumo final de energia 
verificam-se no sector das edificações, o que significa que 33% de todas as emissões de gases 
com efeito de estufa provêm do ambiente edificado. Assim, o sector das edificações 
(habitação, bem como imóveis industriais, comerciais e públicos) dispõe de um enorme 
potencial de redução de CO2, eficiente no tocante aos custos, através da modernização de 
sistemas de isolamento térmico, de aquecimento e de refrigeração, de aparelhos eléctricos e de 
instalações de ventilação. Neste contexto, reveste-se de particular importância sobretudo a 
questão de se saber quais os incentivos a criar com vista a dar início a estas necessárias 
medidas de modernização de grande vulto.

6. Mobilidade e logística

A separação entre o crescimento do tráfego e o crescimento económico em termos gerais é o 
objectivo-chave da política comunitária dos transportes. Contudo, a procura de serviços de 
transportes cresceu mais do que o PIB e a quota-parte das emissões dos gases com efeito de 
estufa na EU, proveniente dos transportes, já por si elevada, continua a aumentar. 
Actualmente cerca de um terço do consumo final de energia da UE recai sobre os transportes, 
dependendo este sector quase por completo (97%) de combustíveis derivados do petróleo 
(gasolina e gasóleo).
A mobilidade urbana está relacionada, por um lado, directamente com a qualidade de vida 
individual, por outro, é precisamente o transporte individual nas cidades que contribui 
consideravelmente para as emissões de gases com efeito de estufa e outros problemas 
ambientais, como a poluição do ar e a poluição sonora. Em vez de promover a qualidade de 
vida de muitos cidadãos, estes são, em parte, seriamente prejudicados por efeitos negativos 
para a saúde.
Também neste caso, não nos devemos esquivar aos desafios: no fim de contas, também o 
sector dos transportes terá de fazer jus aos objectivos comunitários previstos para o clima, 
reduzindo as emissões de CO2, até 2020, no mínimo em 20%, em comparação com 1990, e 
aumentando em simultâneo a eficiência energética em 20%. Por este motivo, devemos dar 
uma resposta comum à questão de se saber como harmonizar o modelo socioeconómico 
europeu, baseado na garantia da disponibilidade de pessoas, mercadorias e bens sob o 
primado da eficiência em relação ao timing, com a necessária eficiência de recursos para 
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conseguir um desenvolvimento sustentável. 

7. Turismo e monumentos culturais

De acordo com a UNESCO, a décima parte dos monumentos e paisagens culturais da 
humanidade está ameaçada devido a consequências resultantes das alterações climáticas. Por 
esta razão, na Europa também o sector do turismo é seriamente atingido, uma vez que a 
Europa é, segundo a Organização Mundial do Turismo (UNWTO), a região turística mais
importante, cabendo à Europa 55% de todas as entradas internacionais de turistas no ano de 
2006. É do conhecimento geral que as alterações climáticas podem causar mudanças nas 
correntes turísticas, o que acarretaria consideráveis desvantagens económicas para as regiões 
turísticas afectadas.

8. Regime de comércio de licenças de emissão e emissões industriais

A União Europeia criou, com o seu regime de comércio de licenças de emissão, um 
instrumento único para conseguir reduções de emissões com uma eficiência maximizada. As 
primeiras transacções de direitos de emissões, a nível multinacional, entraram em vigor a 1 de 
Janeiro de 2005 e, como primeiro sistema desta natureza a nível mundial, desempenham
sobretudo também uma função de modelo a seguir para os nossos parceiros internacionais.
Em 23 de Janeiro de 2008, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de directiva para 
alterar o regime de comércio de licenças de emissão, sugerindo ter em consideração para a 
formulação de mais objectivos de redução para o comércio de emissões, em particular, 
também ciclos de investimento (disponibilidade de processos de produção inovadores, 
necessidade de capital, componente de calendarização).

9. Captação e armazenamento de CO2 (CCS)

A Agência Internacional de Energia prevê até 2030 um aumento da necessidade energética a 
nível mundial de 60%, no mínimo. Actualmente 24% das emissões de CO2 dos Estados-
Membros da UE provêm de centrais térmicas alimentadas a carvão. A questão que se coloca 
não é tanto a de saber como planear a saída do carvão, mas antes como conseguir o acesso à 
tecnologia do carvão limpo.
No seu relatório especial CCS "IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and 
Storage" (2005), o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) defende 
a opinião de que as tecnologias da captação e armazenamento de CO2  poderiam contribuir, 
até finais do século, com valores da ordem dos 15 a 55% para as necessárias reduções de 
gases com efeito de estufa, servindo ainda como complemento para estruturar a utilização de 
energias renováveis. Contudo, os custos e os riscos ainda superam as vantagens económicas. 
O próprio método gasta, por exemplo, energia, o que significa que uma central eléctrica CCS 
gasta entre 10 e 40 por cento mais energia primária para produzir a mesma quantidade de 
electricidade.
Também continuam por esclarecer algumas questões relacionadas com os depósitos: o CO2  
pode ser depositado numa profundidade mínima de 800 metros (onde o gás passa para um 
estado quase líquido) em campos de petróleo ou jazigos de gás esgotados ou quase esgotados, 
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em camadas rochosas salinas ou em veios profundos de água salgada. Está-se a investigar 
também a hipótese de armazenar CO2 em forma mineralizada. No entanto, existe o potencial 
perigo de os depósitos se tornarem permeáveis e libertarem, pouco a pouco, quantidades 
reduzidas ou mesmo, de um momento para o outro, quantidades maiores de CO2 para a 
atmosfera. Para além disso, nem todos os solos servem para potenciais depósitos. E, por fim, 
também é preciso tomar a sério um eventual cepticismo ou uma certa preocupação na opinião 
pública no que diz respeito à aplicação da captação e do armazenamento de CO2. Em termos 
globais e face à neutralidade tecnológica do princípio comunitário, interessará discutir a 
questão da CCS, deixando em aberto os seus resultados.

10. Agricultura e pecuária

As alterações climáticas colocam a agricultura na Europa e no mundo perante vários desafios 
de natureza idêntica. Antes do mais, terá de reduzir as suas próprias emissões e desenvolver 
estratégias de adaptação a condições climáticas em mutação. Como produtor de biomassa e de 
matéria-prima para biocombustíveis, a agricultura fornece os produtos essenciais para 
produzir energias renováveis. Para além disso, deverão ser produzidos produtos alimentares 
em quantidade suficiente para a população mundial em constante crescimento. A este 
respeito, a pecuária desempenha precisamente um papel decisivo. De acordo com um 
prognóstico da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a 
produção de carne terá aumentado, no ano de 2050, de 229 milhões de toneladas para 465 
milhões de toneladas e a produção de leite de 580 milhões de toneladas para 1043 milhões de 
toneladas. Isto significa que o sector da pecuária crescerá mais do que todos os outros 
domínios da agricultura. A pecuária é simultaneamente responsável, ao longo da cadeia do 
valor acrescentado, por 18% das emissões globais de gases com efeito de estufa, produzindo 
por conseguinte mais gases desta natureza do que o sector dos transportes!
As mudanças nas práticas agrícolas, a legislação europeia do ambiente, bem como recentes 
reformas estruturais no domínio da Política Agrícola Comum, tendo em vista uma maior 
sustentabilidade, conduzem, sem dúvida indirectamente, a uma redução das emissões, 
passando por um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Porém, não devemos 
ignorar o facto de faltarem, na agricultura, objectivos específicos de protecção do clima, bem 
como sistemas de incentivos que aproveitem os potenciais de mitigação já existentes. Como 
acontece também em outros sectores, um perfil profissional com um cariz definido no âmbito 
da política da protecção do clima tem uma importância cada vez maior. Práticas agrícolas que 
se adeqúem ao clima exigem, portanto, a transmissão de novos conhecimentos na exploração 
dos solos e a formação profissional dos jovens agricultores deve orientar-se mais pelas 
implicações das alterações climáticas ou pelo impacto do clima na produção agrícola para 
poderem fazer face ao desafio que as alterações climáticas trazem para a agricultura e para a 
pecuária. 

11. Florestas

Não há qualquer dúvida de que as florestas têm um elevado valor para a biosfera. É um facto 
que mais de 30% de todo o território do mundo está coberto de florestas, que albergam dois 
terços de todas as espécies que vivem na Terra. Para além do mais, cerca de 30% das 
emissões de gases com efeito de estufa são absorvidos pelas florestas. Assim, estas 
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desempenham um papel de relevo na contenção das alterações climáticas. No entanto, não 
obstante as suas numerosas funções no ecossistema global, não têm, no seu todo, um preço de 
mercado. Acresce ainda que pelo menos em um terço das florestas a nível mundial, já há 
repercussões das alterações climáticas. Dever-se-á reconhecer os serviços ecológicos e as 
funções sociais das florestas na sua globalidade ou, numa versão mais simplificada: a floresta 
é mais do que apenas o somatório das suas árvores.

12. Protecção dos solos

Os solos constituem o espaço de base mais importante para a actividade económica. Por um 
lado, são a base para a produção de 90% de todos os bens alimentares para o ser humano, de 
toda a alimentação animal, de todos os têxteis e de todos os combustíveis. Na Europa, devido 
às crescentes exigências, que frequentemente são contraditórias, de quase todos os sectores 
económicos, como a agricultura, a indústria e o comércio, os transportes e o turismo, o solo 
está sujeito com maior rapidez do que tem acontecido em épocas anteriores a danos 
irreversíveis em consequência da selagem e erosão, do decréscimo do teor de substâncias 
orgânicas, da poluição, da salinidade, da compactação, do depauperamento da biodiversidade 
dos solos, bem como de inundações e de deslocamentos de terras.
Existe uma relação clara entre alterações climáticas, desenvolvimento sustentável, qualidade 
ambiental e degradação dos solos. Em virtude das alterações climáticas, o solo é afectado, o 
que tem possíveis consequências para uma degradação cada vez maior. Em simultâneo, os 
solos desempenham, através da dinâmica do húmus, um papel importante na captação de 
carbono da atmosfera. As substâncias orgânicas dos solos desaparecem com a degradação dos 
mesmos (e consequentemente o carbono assimilado pelo solo num processo orgânico), 
degradando-se também a sua faculdade de sumidouro de carbono.
Por esta razão, devemos fazer tudo para implementar, por meio de métodos adequados de 
exploração dos solos, uma política de protecção dos mesmos que faça jus à importância das 
substâncias orgânicas no solo para a sua fertilidade, à sua capacidade de armazenar água e à 
sua capacidade de captar carbono.

13. Gestão dos recursos hídricos

Em consequência de efeitos negativos das alterações climáticas e de uma gestão dos recursos 
hídricos, em parte insensata, a qualidade das águas nos cursos de água europeus não é, de 
modo algum, satisfatória. Devido a inúmeras influências, como efluentes, emissões ou fugas 
de substâncias perigosas, a qualidade das águas está sujeita a riscos especiais. Há actividades 
humanas que interferem de tal modo na estrutura hidrológica global, que praticamente já não 
é possível existir uma regeneração das águas. Contudo, a água que desempenha também um 
papel primordial nas alterações climáticas, uma vez que pode desencadear processos que 
alteram o clima, como, por exemplo, a água do degelo, pode também estar sujeita a 
alterações. O impacto das alterações climáticas sobre as reservas de água poderia 
desencadear, por seu turno, um efeito dominó e afectar diversos sectores económicos, como 
por exemplo, a agricultura (maior necessidade de rega), o sector energético (diminuição do 
potencial de energia hidráulica e menor disponibilidade de água de refrigeração), a saúde 
humana (água com menor qualidade), os tempos livres e o lazer (restrições no turismo), o 
sector das pescas e a navegação, tendo ainda repercussões negativas sobre a diversidade das 
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espécies já ameaçadas.
O principal desafio que teremos de enfrentar é a questão de uma gestão integrada dos recursos 
hídricos que tem como ponto de partida a necessidade de água actual e futura, constituindo 
assim a chave para uma resolução bem sucedida do impacto das alterações climáticas nos 
recursos hídricos disponíveis.

14. Pescas

A temperatura média global aumentou durante os últimos cem anos cerca de 0,6°C e o nível 
do mar 0,17 m. Neste espaço de tempo, verificou-se um aquecimento dos sistemas de água do 
mar e de água doce de 0,04 °C, enquanto que a temperatura da superfície aumentou 
simultaneamente 0,6°C. É previsível que as alterações climáticas venham a acarretar 
transformações importantes para a pesca marítima e a aquacultura marinha da União 
Europeia. Prevê-se, entre outros, um aumento da temperatura e consequentemente uma subida 
do nível do mar, uma alteração da circulação termohalina atlântica, uma alteração da 
salinidade, bem como uma distribuição geográfica dos organismos, um deslocamento de 
populações piscícolas e ainda uma diminuição do fitoplâncton. Por conseguinte, o clima em 
mutação tem uma influência directa sobre a taxa de sobrevivência, a distribuição, a fertilidade 
e o comportamento dos animais a nível individual e consequentemente sobre a dimensão e a 
distribuição das existências piscícolas a nível industrial. Por este motivo, necessitamos de um 
plano-quadro de grande alcance para os mares, tal como previsto na Directiva da Estratégia 
Marítima, com vista a assegurar uma exploração mais eficiente e mais sustentável das zonas e 
dos recursos marítimos.

15. Gestão de resíduos e de recursos

A nossa gestão de resíduos e de recursos encontra-se perante desafios muito relevantes: por 
um lado, podemos constatar que a legislação europeia relativa aos resíduos já contribui para a 
redução das emissões líquidas de gases com efeito de estufa no sector em causa. Trata-se, sem 
dúvida, de um êxito. Contudo, é de lamentar que, não obstante todos os esforços envidados, 
tenhamos também de assinalar que as quantidades de resíduos continuam a aumentar. Os 
prognósticos para o futuro prevêem uma tendência semelhante: a Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) prevê, entre 2005 e 2020, um aumento da quantidade de lixo doméstico de 
25%. Porém, a AEA prevê uma redução considerável das emissões provenientes do sector dos 
resíduos em mais de 80%, em comparação com os últimos anos da década de 80. Por este 
motivo, temos de apostar mais numa separação biológica prévia, bem como em reciclagem de 
materiais a fim de evitar emissões directas de aterros. Para além disso, o aproveitamento 
energético de resíduos com a subsequente produção combinada de electricidade e calor dá um 
importante contributo no sentido de evitar emissões indirectas, substituindo combustíveis 
fósseis para a produção de electricidade e de calor. Faria, sem dúvida, sentido aplicar 
rigorosamente o princípio da proximidade: dever-se-ia evitar o transporte de resíduos, em
longas distâncias, com vista a limitar emissões directas provenientes do sector dos resíduos.

16. Medidas de adaptação
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Com a sua resolução de 10 de Abril de 2008, relativa ao Livro Verde da Comissão sobre a 
Adaptação às Alterações Climáticas na Europa – Possibilidades de Acção da União Europeia
(COM(2007) 354), o Parlamento Europeu tomou circunstanciadamente posição no que 
concerne a este assunto. O presente relatório final da Comissão Temporária sobre as 
Alterações Climáticas volta a frisar a necessidade da coerência e da coordenação de medidas 
de adaptação a nível comunitário, em termos globais, e reitera a sua reivindicação de optar por 
um enquadramento a nível da UE para o planeamento de medidas de adaptação, devendo o 
princípio de subsidiariedade ser devidamente acautelado, uma vez que as colectividades 
territoriais, regionais e locais, da Europa se encontram em melhores condições para reagir 
com respostas políticas às suas próprias experiências.

17. Saúde

As alterações climáticas têm repercussões na saúde humana, tanto devido a alterações das 
condições meteorológicas (por exemplo, existência de condições extremas com maior 
frequência e intensidade), bem como indirectamente, em consequência de alterações 
relacionadas com a qualidade e a quantidade da água, do ar e dos alimentos e, ainda, a 
qualidade de ecossistemas, da agricultura, das bases de subsistência e das infra-estruturas. A 
OMS constata que as condições climáticas influenciam as doenças transmissíveis através da 
água ou por outros vectores como o mosquito, fazendo parte destas doenças a diarreia, a 
malária ou as doenças metabólicas em consequência de uma alimentação deficiente. Este 
problema afecta sobretudo o continente africano. Para além do mais, as alterações climáticas 
têm influência no despoletar de alérgenos e no aumento dos raios UV.
De acordo com a OMS, todos os anos 150 000 pessoas morrem devido às alterações 
climáticas e cinco milhões adoecem. O maior impacto provém das consequências indirectas 
causadas por inundações, perda de humidade dos solos, más colheitas, alteração da fauna e da 
flora, bem como por destruições relacionadas com condições meteorológicas.
O desafio especial, que teremos de enfrentar neste domínio, tem duas facetas: por um lado, 
temos de reforçar intensamente os sistemas de saúde pelo facto de existir a possibilidade de, 
assim, poderem ser contidas determinadas repercussões para a saúde relacionadas com as 
alterações climáticas. Por outro, os riscos para a saúde, associados às alterações climáticas, 
que são muito divergentes, exigem também medidas preventivas adequadas.

18. Crescimento e emprego

A Europa tem uma excelente posição de partida na corrida global em prol de uma economia 
mundial de baixas emissões. Por esta razão, deveríamos aproveitar esta situação para accionar 
um impulso inovador criando, na melhor acepção da estratégia de Lisboa, novas empresas 
competitivas e postos de trabalho no domínio das tecnologias limpas. Aqui reside uma 
verdadeira oportunidade económica que as alterações climáticas e as medidas políticas a 
adoptar para a sua contenção oferecem e que não deveríamos deixar de aproveitar, pondo de 
lado uma atitude pessimista.
Por este motivo, deveríamos concentrar-nos em facultar o acesso aos mercados a tecnologias 
eficientes e inovadoras, em demover entraves burocráticos, desenvolvendo simultaneamente 
mecanismos de incentivo que facilitem a transição para uma economia com baixos níveis de 
carbono com vista a aproveitar todas as oportunidades, num universo de concorrência global 
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pela eficiência, pelas inovações, pelas matérias-primas e pelas tecnologias do futuro e ainda 
pelos mercados.

19. Promoção de tecnologias do futuro

O aumento da eficiência é uma condição necessária, mas não suficiente, no combate às 
alterações climáticas. Com efeito, o aumento da eficiência, só por si, não consegue despoletar 
a necessária revolução tecnológica com vista a encontrar o caminho para sair do beco sem 
saída em que o carbono nos colocou.
Se bem que as transacções dos direitos de emissão sejam o elemento essencial do programa 
europeu de protecção do clima para podermos conseguir, através do aumento da eficiência, 
uma diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, é provável que sejam apenas 
favorecidas as tecnologias e os processos já desenvolvidos e com maturidade para o mercado. 
Desta forma, não é possível conseguir reduções de custos para tecnologias completamente 
novas, mas dispendiosas, nem a penetração dos mercados por tecnologias já desenvolvidas, 
que são, contudo, absolutamente necessárias para a implementação de objectivos de protecção 
do clima, a longo prazo.
Por esta razão, deveríamos fazer tudo por tudo para criar mecanismos essenciais de incentivo 
e adoptar medidas de promoção, para que se possa dar início à necessária inovação 
tecnológica, baixar os custos correntes de tecnologias caras, mas inovadoras, e atingir 
futuramente objectivos de redução mais rigorosos.

20. Sistemas informáticos inteligentes e tecnologias da informação e da comunicação

O sector das TIC ocasiona actualmente 2% das emissões de dióxido de carbono a nível 
mundial. Contudo, o sector poderia reduzir não apenas as suas próprias emissões de CO2, mas 
desenvolver também, e sobremaneira, aplicações inovadoras e mais eficientes para toda a 
economia. Por este motivo, é imperioso dar maior relevo à experimentação, à validação, à
introdução e divulgação alargada de métodos assistidos por computador e por tecnologias da 
informação e da comunicação com o intuito de melhorar a eficiência energética.

21. Financiamento e questões orçamentais

O actual orçamento comunitário é insuficiente para implementar os objectivos previstos para 
a protecção do clima. Com efeito, a UE deveria empenhar-se a nível da política financeira – e
de acordo com o princípio de solidariedade da União – nos domínios fundamentais como a 
promoção e o desenvolvimento de tecnologias para o combate às alterações climáticas e o 
apoio ao desenvolvimento do clima, bem como no apoio a medidas de adaptação 
transfronteiriças, aumento da eficiência e auxílio em caso de catástrofes. Um primeiro passo 
na direcção certa seria a elaboração de um inventário de todos os instrumentos financeiros e 
da sua importância para os objectivos tendentes à protecção do clima e com base nesta 
"auditoria do clima" apresentar propostas para as futuras Perspectivas Financeiras, de modo 
que as rubricas orçamentais possam ser adaptadas aos necessários requisitos da política em 
matéria de clima. Para além disso, existe também a hipótese de canalizar verbas do orçamento 
comunitário, não utilizadas e afectadas a outros fins, com vista a uma eventual afectação a 
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objectivos da política em matéria de clima.

22. Formação geral, consciencialização e formação profissional

O tema "eficiência energética" deveria estar mais presente no nosso quotidiano. Certos 
padrões de eficiência simples e flexíveis, para todos os domínios do dia-a-dia, poderiam ser o 
primeiro passo na direcção certa. Para além do mais, deveríamos adaptar urgentemente a 
formação profissional, as escolas profissionais e os cursos ministrados nos institutos 
politécnicos e nas universidades aos desafios, em termos de empregabilidade, configurados 
pelas mudanças estruturais a nível económico, aceleradas pelas alterações climáticas e suas 
implicações. Destes parâmetros também faz parte a concepção de "perfis profissionais com 
relevância em termos climáticos". No presente relatório final, foi deliberada como eventual 
medida de consciencialização, entre outras, também um "Ano Europeu da Eficiência dos 
Recursos" com vista à sensibilização para uma utilização mais eficiente dos recursos e à 
promoção de um debate intensivo sobre a disponibilidade e a utilização dos mesmos.

23. 2050 - O futuro começa hoje

As alterações climáticas constituem um problema ambiental a nível global, cujas causas são 
de natureza estrutural. Uma das razões é certamente a utilização insensata dos nossos 
recursos: a necessidade de recursos por parte da população mundial já ultrapassa actualmente, 
em 25%, a capacidade regenerativa natural. Com o nosso modo de vida, estamos a retirar a 
base de subsistência às gerações vindouras. Por esta razão, afigura-se imperioso fazer frente 
às alterações climáticas e às suas implicações com o recurso a medidas políticas com base 
numa perspectiva a longo prazo e transpor com coerência as decisões estratégicas inerentes, 
não as subordinando a objectivos políticos a curto prazo.

No entanto, um modo de vida mais sustentável não será viável sem o contributo da economia, 
da ciência, dos média, da sociedade civil organizada e dos cidadãos. Por este motivo, reveste-
se de importância não capitular face à complexidade do problema. Temos de reagir com força 
de vontade criadora e visionária e com qualidades de liderança, no domínio político e 
socioeconómico, aos desafios económicos, ecológicos e sociais que nos são colocados pela 
nova era da política energética e da política em matéria de clima - e que têm expressão na 
progressiva escassez das matérias-primas. Somos chamados a actuar hoje, uma vez que só 
com a nossa actuação, neste preciso momento, determinamos o nosso futuro.
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088, 
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies
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 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions 
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland
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 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 



PE407.892v01-00 56/72 PR\728472PT.doc

PT

6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)
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Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.-  01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,

23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 

5-6 September 
2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid,
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative 
in the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,

22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,
 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March  2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow,
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 
October 2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 

20-21 January 2008
Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg,
20-21 November 

2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008
Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end 
of August 2008

Request to the EP Bureau to ask 
the Secretary-General to look into 
the possibility of setting-up within 
the EP a scheme for emissions 
offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects.

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated budgets 
and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and effectiveness of 
the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation 
and mitigation of climate change in development policies and programmes at EU and 
international level and for climate risk assessment and recommendations for improvement 
(EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation and 
mitigation into development projects on a national and local level and recommendations for 
improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader

No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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