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Proposta de resolução

Alteração 1
Elie Hoarau

Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que é essencial acelerar a 
investigação, o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologias de baixas 
emissões de carbono nos países ACP e da 
UE a fim de limitar o aquecimento global a 
não mais de 1,5°C acima dos níveis pré-
industriais e criar economias
hipocarbónicas, bem como para a 
adaptação ao impacto negativo das 
alterações climáticas, 

A. Considerando que é essencial acelerar a 
investigação, o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologias de baixas 
emissões de carbono nos países ACP e da 
UE a fim de travar e, numa primeira fase,
limitar o aquecimento global a não mais de 
1,5°C acima dos níveis pré-industriais e 
criar economias hipocarbónicas
igualmente baseadas na produção de 
energias limpas, de permitir a adaptação 
de todos ao impacto negativo das 
alterações climáticas, assim como de dar a 
possibilidade a todos de combater 
eficazmente as alterações climáticas, a 
redução no domínio da biodiversidade e a 
poluição generalizada que se fazem sentir 
em todo o mundo,
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Or. fr

Alteração 2
Jo Leinen

Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que o princípio da
“responsabilidade comum, mas 
diferenciada” aplicável ao aquecimento 
global deve ser tomado em consideração 
no âmbito da transferência de tecnologias 
de baixas emissões de carbono para os 
países ACP,

Or. en

Alteração 3
Elie Hoarau

Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que os países ACP se 
encontram entre os que menos têm 
contribuído para as alterações climáticas, 
mas são os que correm mais riscos de 
sofrer os efeitos adversos das alterações 
climáticas, Considerando que o rápido 
desenvolvimento e a transferência de 
tecnologias de baixas emissões de carbono 
para os países ACP ajudariam a evitar as 
consequências do aquecimento global 
nestes países, 

C. Considerando que os países ACP se 
encontram entre os que menos têm 
contribuído para as alterações climáticas, 
mas são os que correm mais riscos de 
sofrer os efeitos adversos das alterações 
climáticas; Considerando que a restrição 
ao consumo de energia nos países 
industrializados e nos países emergentes, 
combinada com o rápido desenvolvimento 
e com a transferência de tecnologias de 
baixas emissões de carbono para os países 
ACP ajudariam a evitar as consequências 
do aquecimento global nestes países,

Or. fr
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Alteração 4
Jo Leinen]

Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que grande parte da 
cooperação no domínio da tecnologia se 
verifica, em primeiro lugar, a nível 
nacional e não internacional, e que 
apenas 2% das patentes conjuntas são 
partilhadas entre empresas e instituições 
dos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento,

Or. en

Alteração 5
Elie Hoarau

Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que biomassa é a 
principal fonte de energia nos países menos 
desenvolvidos, mas a sua utilização 
extensiva e não regulamentada não é 
sustentável e tem múltiplos efeitos 
negativos sobre o ambiente e a saúde 
humana,

E. Considerando que biomassa é a 
principal fonte de energia renovável nos 
países menos desenvolvidos, mas a sua 
utilização extensiva e não regulamentada 
não é sustentável e tem múltiplos efeitos 
negativos sobre o ambiente e a saúde 
humana,

Or.fr
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Alteração 6
Jo Leinen

Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que, ao mesmo tempo, 
apenas se explora uma pequena fracção 
do vasto potencial do continente africano 
no que toca a energias renováveis 
sustentáveis1,
_____________________

1 Apenas 7 % do potencial hidro-energético e 1 % 
da energia geotermal são explorados

Or. en

Alteração 7
Elie Hoarau

Considerando E-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-B. Considerando que a maior parte dos 
pesticidas vendidos pelas empresas dos 
países mais ricos aos países ACP e a sua 
utilização extensiva e não regulamentada 
têm múltiplos efeitos negativos sobre o 
ambiente e a saúde humana; que o 
intercâmbio de tecnologias no domínio da 
química deverá dar aos produtores 
agrícolas dos países ACP a possibilidade 
de comprarem a baixo custo os produtos 
que mais respeitem o ambiente,

Or. fr
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Alteração 8
Elie Hoarau

Considerando E-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-C. Considerando que a exportação 
maciça de resíduos de todo o tipo de 
países desenvolvidos e mais ricos para os 
países ACP constitui uma grave ameaça 
para o equilíbrio ecológico destes últimos, 
que ainda por cima não beneficiam de 
tecnologias adaptadas e eficientes para o 
tratamento, o reacondicionamento e a 
reciclagem desses resíduos, que vão dos 
mais banais aos mais tóxicos,

Or. fr

Alteração 9
Elie Hoarau

Considerando E-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-D. Considerando que a aplicação de um 
direito de propriedade intelectual 
demasiado protector constitui um dos 
maiores entraves a uma forma de 
transferência de tecnologias que 
permitiria aos países ACP um maior 
desenvolvimento, abrindo portas à 
transição para as novas tecnologias 
existentes, designadamente no domínio 
desenvolvimento sustentável,

Or. fr
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Alteração 10
Elie Hoarau

Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que deveriam ser 
eliminados todos os obstáculos políticos,
institucionais e financeiros e os obstáculos 
relacionados com a informação e as 
capacidades humanas, que dificultam a 
transferência de tecnologias hipocarbónicas 
para os países ACP,

G. Considerando que deveriam ser 
eliminados todos os obstáculos políticos,
Institucionais, financeiros e comerciais e 
os obstáculos relacionados com a
informação e as capacidades humanas, que 
dificultam a transferência de tecnologias 
hipocarbónicas para os países ACP,

Or. fr

Alteração 11
Jo Leinen

Considerando I (novo)

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que deve ser igualmente 
reconhecido o importante papel das 
tecnologias da informação e da 
comunicação no processo de difusão
tecnológica,

Or. en
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Alteração 12
Elie Hoarau

N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Sublinha que o reforço da inovação, 
difusão e transferência de tecnologias e de
know-how indispensáveis para os países 
ACP são elementos-chave de qualquer
resposta internacional eficaz ao desafio 
global colocado pelas alterações
climáticas;

1. Sublinha que o reforço da investigação e 
inovação nos países ACP, da difusão e 
transferência de tecnologias e de 
know-how indispensáveis para os países 
ACP são elementos-chave de qualquer 
resposta internacional eficaz ao desafio 
global colocado pelas alterações 
climáticas;

Or. fr

Alteração 13
Elie Hoarau

N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que um acordo internacional 
eficaz sobre a protecção do clima tem de
incluir regras e regulamentos institucionais 
sólidos para o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologia, a fim de 
facilitar os investimentos públicos e 
privados nesta área; convida, por isso, a 
COP 16 a tomar já decisões específicas 
sobre o reforço de capacidades técnicas e o 
desenvolvimento e a transferência de
tecnologia, baseando-se nas disposições do 
processo da CQNUAC neste domínio; 

3. Considera que um acordo internacional 
eficaz sobre a protecção do clima tem de
incluir regras e regulamentos institucionais 
sólidos para o desenvolvimento e a livre
transferência de tecnologia, a fim de 
facilitar os investimentos públicos e 
privados nesta área; convida, por isso, a 
COP 16 a tomar já decisões específicas 
sobre o reforço de capacidades técnicas e o 
desenvolvimento e a transferência de
tecnologia, baseando-se nas disposições do 
processo da CQNUAC neste domínio;
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Or. fr

Alteração 14
Elie Hoarau

N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Manifesta a sua preocupação pelo 
facto de, no quadro das negociações 
comerciais internacionais, 
designadamente, nas negociações de APE 
e nas negociações de ACTA, a Comissão 
Europeia impor capítulos ambiciosos 
relativos à protecção da propriedade
intelectual, apresentados como fazendo 
parte dos interesses ofensivos da União 
Europeia, o que tem como consequência, 
entre outras, um maior entrave ao 
desenvolvimento sustentável dos países 
em desenvolvimento e ao acesso às 
tecnologias, nomeadamente, às 
tecnologias ecológicas; solicita à 
Comissão que proceda à revisão da sua 
estratégia de negociação comercial 
internacional no domínio da propriedade 
intelectual, a fim de a tornar consentânea 
com os seus objectivos de 
desenvolvimento;

Or. fr

Alteração 15
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N. º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 4-A. Constata que, para o sucesso do 
desenvolvimento e da transferência de 
tecnologia, bem como dos projectos no 
domínio do reforço de capacidades nos 
países ACP, deverão, em primeiro lugar,
ser identificadas as barreiras e 
oportunidades endógenas, as experiências 
e as necessidades nacionais em matéria de 
investigação e desenvolvimento; salienta 
que as abordagens desenvolvidas devem 
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ser adaptadas às condições específicas do 
país e devem reforçar a apropriação 
dessas actividades por parte do mesmo; 

Or. en

Alteração 16
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N. º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 4-B. Salienta a necessidade de se terem 
em conta as condições especiais da frágil 
economia dos Países Menos 
Desenvolvidos, bem como o carácter 
remoto e as escassas oportunidades de 
criação de economias de escala dos 
pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 17
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N. º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 5-A. Constata que o apoio em matéria de 
capacidades continua fragmentado e 
dependente das especificidades nacionais, 
como a intensidade de trabalho e 
descentralização de serviços; salienta que 
o reforço de capacidades com vista à 
transferência e desenvolvimento de 
tecnologias nos países ACP tem de ser 
considerado como um objectivo central 
prioritário, e não como uma medida 
destinada a obter bons resultados em 
projectos de curto prazo; insiste que se 
trata de um processo de longo prazo que 
requer uma abordagem sistemática, 
incorporando o conhecimento das 
circunstâncias específicas dos países e 
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sectores e articulando o desenvolvimento 
de capacidades a nível institucional, 
organizacional e humano; salienta ainda 
que o reforço de capacidades deve 
promover a procura de desenvolvimento 
e/ou transferência de tecnologias entre os 
países ACP;

Or. en

Alteração 18
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N. º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Chama a atenção para a necessidade 
de se trabalhar com vista à 
disponibilização de programas de 
formação destinados a reforçar a 
capacidade endógena em matéria de 
desenvolvimento de projectos, gestão, 
funcionamento e manutenção de 
tecnologias; regista, no entanto, que é 
urgente combater as razões que levam à 
saída de profissionais qualificados dos 
países ACP, a saber, salários baixos e más 
condições de trabalho;

Or. en

Alteração 19

Elie Hoarau

N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que deve ser adoptada uma 
abordagem que veja o desenvolvimento

6. Considera que deve ser adoptada uma 
abordagem francamente mais ambiciosa
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das tecnologias hipocarbónicas como uma 
tarefa pública, na medida em que ela 
poderá facilitar a difusão destas 
tecnologias; 

que veja o desenvolvimento das 
tecnologias hipocarbónicas como uma 
tarefa pública, na medida em que ela 
poderá facilitar e acelerar a difusão destas 
tecnologias e o fim da dependência das 
energias fósseis; 

Or. fr

Alteração 20
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N. º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que deve ser adoptada uma 
abordagem que veja o desenvolvimento das 
tecnologias hipocarbónicas como uma 
tarefa pública, na medida em que ela 
poderá facilitar a difusão destas 
tecnologias; 

6. Considera que deve ser adoptada uma 
abordagem clara que veja o 
desenvolvimento das tecnologias 
hipocarbónicas, na medida em que ela 
poderá facilitar a difusão destas 
tecnologias; regista a necessidade de 
reforçar as capacidades das actuais 
instituições nacionais e regionais no seu 
contributo para a abordagem 
mencionada;

Or. en

Alteração 21
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Convida países desenvolvidos a apoiar 
activamente a investigação e o 
desenvolvimento nos países ACP, a fim de 
permitir que os actores públicos e privados 

7. Convida países desenvolvidos a apoiar 
activamente a investigação e o
desenvolvimento nos países ACP, a fim de 
permitir que os actores públicos e privados 
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dos países em desenvolvimento participem, 
enquanto proprietários, no mercado global 
crescente das tecnologias de baixo teor de 
carbono; 

dos países em desenvolvimento participem, 
enquanto proprietários, no mercado global 
crescente das tecnologias de baixo teor de 
carbono; insta à criação de instituições 
nacionais que trabalhem em sistemas 
inovadores que conduzam ao 
desenvolvimento endógeno de 
tecnologias; salienta que as iniciativas 
devem associar os domínios técnicos e 
sociais, garantindo a apropriação local 
dos projectos e que estes tenham por base 
a procura; salienta que as questões 
relacionadas com direitos de propriedade 
devem também ser consideradas;

Or. en

Alteração 22
Robert Sturdy, Jan Zahradil

N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Salienta a necessidade de capitalizar 
o potencial inovador das empresas e 
serviços públicos da UE nos domínios das 
tecnologias e energias renováveis, 
incluindo tecnologias ligadas à eficiência 
energética e TIC avançadas, tendo em 
vista a promoção, por via de acordos 
comerciais, de uma transição gradual 
para uma economia de baixo carbono a 
nível mundial, assegurando, assim, novas 
oportunidades de venda de produtos e 
know-how da UE nesta área aos países 
em desenvolvimento, ou de transferência 
desse know-how para os mesmos sempre 
que se justifique;

Or. en

Alteração 23
Robert Sturdy, Jan Zahradil
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N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Considera a diversificação de fontes
de energia, rotas de abastecimento e 
infra-estruturas, bem como a 
interconexão de redes de petróleo, gás e 
de redes inteligentes fundamentais para a 
sustentabilidade e segurança a longo 
prazo do abastecimento de energia tanto 
para a UE como para os países ACP; 
lembra que estas tendências políticas são 
igualmente cruciais para a promoção de 
novas tecnologias energéticas e criação de 
empregos nos países da UE e ACP ;

Or. en

Alteração 24
Robert Sturdy, Jan Zahradil

N.º 7-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-C. Reafirma a importância de se 
incrementar a investigação conjunta 
UE-ACP e as injecções de capital no 
desenvolvimento e modernização de 
infra-estruturas no domínio da energia 
tanto na UE como nos países ACP, 
designadamente através de parcerias 
público-privadas e empresas comuns, ou, 
quando se justifique, parcerias públicas, 
encorajando, desta forma, um comércio 
com benefícios mútuos na área da energia 
ou, sempre que se justifique, a 
transferência de tecnologias, bem como a 
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promoção da diversificação do cabaz 
energético nos países ACP;

Or. en

Alteração 25

Elie Hoarau

N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Exorta a União Europeia a apoiar as 
soluções inovadoras e os projectos já em 
curso nos países ACP;

Or. fr

Alteração 26

Elie Hoarau

N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Exorta a União Europeia e os seus 
Estados-Membros a exercer pressão e a 
obrigar, mediante legislação adequada, as 
empresas europeias existentes nos países 
ACP a desempenhar o papel de modelo 
em matéria de desenvolvimento 
sustentável, de baixas emissões de CO2, 
de respeito pelo ambiente, de não poluição 
dos solos e das águas; oferece também a 
possibilidade, pelo seu exemplo, de 
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participação sob a forma de intercâmbio 
de tecnologia e de know-how;

Or. fr

Alteração 27

Elie Hoarau

N.º 8-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-C. Exorta os países ACP a sancionarem 
duramente as empresas europeias 
presentes no terreno que não se 
inscrevam numa lógica de 
desenvolvimento sustentável, de baixas 
emissões de CO2, de respeito pelo 
ambiente, de não poluição dos solos e das 
águas, e que não participem, por isso, 
pela exemplaridade, no intercâmbio de 
tecnologia e de know-how;

Or. fr

Alteração 28
Elie Hoarau

N.º 8-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-D. Exorta os Estados ACP a recusarem
qualquer exportação de resíduos tóxicos e 
não tóxicos provenientes dos países 
europeus enquanto não estiver em curso 
um programa de intercâmbio de 
tecnologia completo e devidamente 
financiado pela UE, a fim de permitir aos 
Estados ACP dotar-se dos meios e das 
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indústrias adequadas que lhes permitam 
reacondicionar, tratar e reciclar de forma 
sustentável, ecológica e respeitadora da 
saúde humana os resíduos europeus; 

Or. fr

Alteração 29
Elie Hoarau

N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Solicita à UE e aos países ACP a 
execução conjunta de um grande 
programa de parceria público-privada em 
matéria de investigação, financiado pela 
UE, que conte com a participação de 
empresas inovadoras, assim como de 
centros de investigação especializados,
com vista ao desenvolvimento de novas 
tecnologias eficientes que permitam 
explorar as fontes de energia renováveis e
fontes de energia limpa, cujas patentes e 
processos de fabrico sejam acessíveis e 
exploráveis sem encargos, quer para as 
colectividades públicas, as empresas 
públicas, quer ainda para as empresas 
privadas da UE e dos ACP;

Or. fr

Alteração 30
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-B. Insta ao reforço de parcerias com 
instituições intergovernamentais e 
internacionais; salienta que deve ser 
promovida a cooperação a nível local, 
nomeadamente com organizações não 
governamentais e baseadas na 
comunidade;
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Or. en

Alteração 31
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha a necessidade de criação de 
um Centro e de uma Rede de Tecnologia
do Clima1 a fim de impulsionar a 
cooperação internacional na área das 
principais tecnologias e fornecer 
assistência técnica, formação e reforço 
comum das capacidades;

10. Sublinha a necessidade de criação de 
um Centro e de uma Rede de Tecnologia
do Clima a fim de impulsionar a 
cooperação internacional na área das 
principais tecnologias e fornecer 
assistência técnica, formação e reforço 
comum das capacidades; sublinha que as 
novas arquitecturas globais para as 
transferências de tecnologias no quadro 
das alterações climáticas devem ser menos 
onerosas e burocráticas;

_________________
1 Como definido no projecto de texto sobre uma 
acção reforçada para o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologias.

Or. en

Alteração 32
Jo Leinen

N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Insta a uma forte participação das 
ONG locais nos processos de difusão de 
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tecnologias e reforço de capacidades; 
Salienta a importância do conhecimento 
das realidades locais pelas ONG para 
uma boa implantação de novas 
tecnologias; 

Or. en

Alteração 33
Jo Leinen

N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Assinala que os países ACP 
compreendem um elevado número de 
comunidades e ilhas isoladas, pelo que a
promoção da produção de energia a nível 
local deve ser prioritária;

Or. en

Alteração 34
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Salienta que deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e transferência 
das tecnologias energéticas; considera que 
a APD deve prestar mais atenção ao 
desenvolvimento de tecnologias 

14. Salienta que deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e transferência 
das tecnologias energéticas e 
ambientalmente seguras; considera que a 
APD deve prestar mais atenção ao 
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promotoras da eficiência energética e de 
energias renováveis descentralizadas nos 
países ACP, reduzindo assim a pobreza e 
aumentando as oportunidades de emprego; 
recorda que a energia nuclear não é uma 
solução para garantir o desenvolvimento de
tecnologias hipocarbónicas; 

desenvolvimento de tecnologias 
promotoras da eficiência energética e de 
energias renováveis descentralizadas nos 
países ACP, reduzindo assim a pobreza e 
aumentando as oportunidades de emprego; 
recorda que a energia nuclear não é uma 
solução para garantir o desenvolvimento de
tecnologias hipocarbónicas; Sublinha que 
as tecnologias devem também ser 
comprovadamente eficientes e 
economicamente viáveis e que a sua 
adopção deve exigir uma abordagem 
holística com várias dimensões da 
sustentabilidade, incluindo aspectos 
sanitários, ambientais, tecnológicos, 
económicos, socioculturais e 
institucionais;

Or. en

Alteração 35
Elie Hoarau

N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Sublinha que os APE devem ter um 
impacto positivo na promoção da difusão 
de tecnologias e no aumento da capacidade 
de inovação nas regiões ACP;

15. Sublinha que é imperativo que os APE 
tenham um impacto positivo na promoção 
da difusão de tecnologias e no aumento da 
capacidade de inovação nas regiões ACP, 
tal como descrito no projecto de texto 
sobre uma acção reforçada no domínio do 
desenvolvimento e da transferência de 
tecnologias;

Or. fr

Alteração 36
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Sublinha que os países ACP devem 
beneficiar mais do potencial do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, a 
reformular no cenário Pós-Copenhaga; 
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Or. en

Alteração 37
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-B. Salienta a necessidade de ter, 
especificamente, em atenção o potencial 
da tecnologia para fazer face à mitigação 
e adaptação às alterações climáticas nos 
países ACP;

Or. en

Alteração 38
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-C. Salienta a necessidade de garantir 
que o desenvolvimento e a transferência 
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de tecnologias, bem como as actividades
previstas para o reforço de capacidades, 
sejam regularmente acompanhados, 
monitorizados e avaliados; insta à
elaboração de relatórios periódicos sobre 
a situação, as oportunidades e as 
necessidades, com vista a posteriores 
melhorias, a fim de enquadrar as 
recomendações resultantes das conclusões 
da avaliação; sublinha a importância de 
partilhar as lições retiradas;

Or. en


