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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sua reunião de ..... 2009, a Mesa da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE
autorizou a sua Comissão do Desenvolvimento Económico, das Finanças e do 
Comércio a elaborar um relatório, nos termos do n.º8 do artigo 2º do seu Regimento, 
sobre o impacto financeiro e económico das alterações climáticas nos países ACP.

Na sua reunião de 28 Novembro de  2009, a Comissão do Desenvolvimento 
Económico, das Finanças e do Comércio designou Buti Manamela ( África do Sul) 
co-relator pela parte ACP e Franck Engel co-relator pela parte EU.

Nas suas reuniões de 27 de Janeiro e 27 de Março de 2010, a Comissão do 
Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio examinou o projecto de 
relatório.

Na última reunião, a comissão aprovou o projecto de proposta de resolução 
correspondente.

Estavam presentes no momento da votação: ...

O relatório foi apresentado para aprovação em ...
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

sobre o impacto financeiro e económico das alterações climáticas nos países ACP

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE,

 Reunida em Tenerife (Espanha) nos dias 29 de Março a 1 de Abril de 2010,

 Tendo em conta o n.º1 do artigo 17º do seu Regimento,

 Tendo em conta a Declaração do Milénio, da ONU, de 8 de Setembro de 2000, que 
estabelece os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) enquanto 
conjunto de critérios estabelecidos conjuntamente pela comunidade internacional 
para erradicar a pobreza,

 Tendo em conta a Declaração sobre a integração das alterações climáticas na 
cooperação para o desenvolvimento, aprovada pelos Ministros do 
Desenvolvimento e do Ambiente dos países membros da OCDE em 4 de Abril de 
2006,

 Tendo em conta o 4º Relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre as 
Alterações Climáticas (IPCC), publicado em Valência, Espanha, em 17 de 
Novembro de 2007,

 Tendo em conta a sua resolução sobre as questões relativas à segurança alimentar 
nos países ACP e o papel da cooperação ACP-UE, aprovada em Liubliana, em 20 
de Março de 2008,

 Tendo em conta a sua resolução sobre as consequências sociais e ambientais das 
alterações climáticas nos países ACP, aprovada em Praga, em 9 de Abril de 2009,

 Tendo em conta as resoluções da Cimeira do G8 e do Fórum das principais 
economias sobre o clima e a energia, aprovadas em 10 de Julho de 2009, em 
Áquila, Itália,

 Tendo em conta o Relatório 2010 do Banco Mundial sobre o desenvolvimento 
mundial: desenvolvimento e alterações climáticas, publicado em Washington, 
EUA, em 15 de Setembro de 2009,

 Tendo em conta a sua resolução sobre as alterações climáticas, aprovado em 
Luanda, em 2 de Dezembro de 2009,

 Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de 10 e 11 de Dezembro de 
2009,
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 Tendo em conta os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas, realizada em Copenhaga, nos dias 7 a 18 de Dezembro de 
2009,

 Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Económico, das 
Finanças e do Comércio (ACP-UE/...),

A. Considerando que, ao longo da história, sempre houve alterações do clima 
global, que são um fenómeno natural, mas que a rapidez e a magnitude do 
aquecimento global actualmente verificadas são tais que a sua ligação com a 
actividade humana não pode ser posta em dúvida,

B. Considerando que, no século passado, se assistiu a um aumento médio de 
0,74ºC da temperatura global à superfície e que o IPCC prevê que esta 
temperatura continuará a aumentar, de 1,1ºC a 6,4ºC, consoante os cenários,

C. Considerando que o impacto financeiro e económico destas alterações se fará 
sentir em muitos sectores, incluindo a produtividade agrícola e pecuária, as 
actividades marinhas, os fluxos turísticos, as infra-estruturas físicas e os 
serviços de saúde,

D. Considerando que há um consenso geral de que os países em desenvolvimento
estão bastante expostos a riscos resultantes das alterações climáticas e que estas 
últimas têm um potencial suficiente para reduzir ou mesmo aniquilar as 
tendências globais do desenvolvimento, ao destruírem o potencial produtivo no 
conjunto do mundo em desenvolvimento,

E. Considerando que a fragilidade das finanças públicas e os elevados níveis de 
dívida pública que caracterizam os países em desenvolvimento tornam-nos 
vulneráveis a choques exógenos; considerando que a forte dependência destes 
países da produção do sector primário enquanto fonte principal do rendimento 
nacional deixa-os bastante expostos a riscos e alterações climáticas,

F. Considerando que, ao nível das famílias, as alterações climáticas reduzirão a 
segurança financeira, social e física individual, fazendo aumentar a pobreza e a 
vulnerabilidade, enquanto que, a nível “macro”, virão provavelmente a 
aumentar a necessidade de despesas públicas, reduzindo entretanto as fontes de 
receitas públicas,

G. Considerando que as alterações climáticas poderão fazer aumentar a escassez de 
recursos como terras habitáveis e água potável, desencadear conflitos, 
insegurança e fluxos migratórios, aumentando assim a instabilidade no mundo 
em desenvolvimento e afectando a segurança geral dos países desenvolvidos,

H. Considerando que os actores económicos que prosseguem vigorosamente na 
realização dos seus interesses próprios, em detrimento do clima global, do 
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ambiente local, habitats e bem-estar social, raramente são responsabilizados 
pelos prejuízos que causam,

I. Considerando que, num mundo global, com lucros globais, a responsabilidade 
das empresas também deve tornar-se global, tal como a obrigação de reparação 
por perdas e danos,

1. Toma nota dos resultados da Conferência das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas, realizada em Copenhaga, nos dias 7 a 18 de Dezembro 
de 2009, a qual mostrou que, apesar de se estar próximo da unanimidade quanto 
aos tipos de desafios, o acordo é muito menor quanto às formas de os enfrentar;

2. Reconhece os substanciais esforços globais que têm sido feitos para limitar o 
aquecimento global a um nível em que o seu impacto ainda possa ser tratado 
através de medidas reactivas;

3. Nota que, entre os impactos das alterações climáticas nos países em 
desenvolvimento, haverá reduções do seu potencial produtivo, reduções das 
exportações e das receitas públicas, tornando mais frágeis as suas economias;    

4. Solicita à UE e aos países ACP que explorem fontes de energias alternativas 
limpas, avaliando o impacto que a sua produção poderá vir a ter sobre a 
disponibilidade e o preço da satisfação das necessidades básicas, incluindo a 
alimentação, o seu impacto sobre as populações locais, incluindo os meios de 
subsistência e quaisquer possíveis movimentos migratórios, assim como a 
viabilidade da produção total de energia a partir de fontes alternativas, tendo em 
conta o consumo de energia necessário para gerar esse resultado;

5. Solicita à UE que facilite a transferência de tecnologias limpas para os países 
ACP e que apoie a investigação e desenvolvimento de tecnologias análogas nos 
próprios países ACP, eventualmente através do estabelecimento de uma 
iniciativa ACP-UE no domínio da energia;

6. Salienta a necessidade de os actores económicos privados dos países da UE 
terem um comportamento socialmente responsável quando estão presentes em 
países ACP, nomeadamente, no que toca ao respeito pelo ambiente e o habitat 
em que operam e do qual as populações dependem;

7. Solicita que os fundos para actividades ligadas ao clima sejam de carácter
adicional relativamente aos compromissos a longo prazo assumidos pelos
doadores em matéria de níveis de ajuda pública ao desenvolvimento (APD), e 
que sejam mantidos registos cuidadosos, a fim de evitar que os fundos da APD 
sejam contados em duplo para constituir quotas de financiamento no domínio 
das alterações climáticas;

8. Declara que, a longo prazo, os montantes apresentados na Cimeira de 
Copenhaga e em outros fóruns para lutar contra o impacto das alterações 
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climáticas nos países em desenvolvimento não devem provir apenas de fundos 
públicos da UE, mas também de imposições fiscais aos actores económicos 
privados;

9. Salienta que os montantes mobilizados para a atenuação dos piores efeitos da 
crise financeira, ao serem injectados na economia real, já constituem um limite 
máximo de esforço do financiamento público e da dívida pública na UE e que, 
doravante, deverá existir um princípio do “responsável-pagador”, além do 
princípio do “poluidor-pagador”;

10. Recorda  as Conclusões do Conselho Europeu de 10 e 11 de Dezembro de 2009, 
segundo as quais, o Conselho Europeu “salienta a importância de renovar o 
contrato económico e social entre as instituições financeiras e a sociedade que 
estas servem e de assegurar que o público em geral aproveite os benefícios nos 
tempos favoráveis e esteja protegido dos riscos”, acrescentando que “encoraja o 
FMI a analisar toda a panóplia de opções na sua revisão, incluindo as taxas de 
seguro, os fundos de resolução, os mecanismos de capital contingente e uma 
taxa mundial sobre as transacções financeiras”;

11. Salienta que a abordagem escolhida pelo Conselho Europeu é adequada, não só 
na sequência da crise financeira e económica mundial, como também 
relativamente às entidades que provocaram esta crise e aos países em 
desenvolvimento, ao tratar-se do financiamento da atenuação e adaptação às 
alterações climáticas;

12. Solicita à UE e aos Estados-Membros detentores de lugares individuais no G20 
que encetem negociações com os seus parceiros do G20 e da OCDE e, mais em 
geral, no âmbito das instituições financeiras globais, a fim de chegar a acordo 
sobre a necessidade de uma taxa global cuja receita venha a ser utilizada 
exclusivamente para a luta contra os piores efeitos das alterações climáticas;

13. Encarrega os seus Co-Presidentes de transmitirem a presente resolução ao 
Conselho dos Ministros ACP-UE, ao Parlamento Europeu, à Presidência do 
Conselho da União Europeia e à União Africana.


