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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sua reunião de 29 de Novembro de 2009, a Mesa da Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP-UE autorizou a Comissão do Desenvolvimento Económico, das 
Finanças e do Comércio a elaborar um relatório, nos termos do n.º 8 do artigo 2.º do 
Regimento, sobre pós-Copenhaga: transferência de tecnologias, novas tecnologias e 
reforço de capacidades técnicas nos países ACP  

Nas suas reuniões de 28 de Janeiro de 2010 e 27 de Março de 2010, a Comissão do 
Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio designou co-relatores 
Marlene Malahoo Forte (Jamaica) e Jo Leinen.

Nas suas reuniões de 29 de Setembro e 30 de Novembro de 2010, a Comissão do 
Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio procedeu à apreciação do 
projecto de relatório.

Na última reunião, a comissão aprovou a proposta de resolução.

Encontravam-se presentes no momento da votação ... (co-presidente), ... 
(co-presidente), ... (vice-presidente), ... (co-relator(a)) e ... . ...

A resolução foi entregue para aprovação em ... .
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

sobre pós-Copenhaga transferência de tecnologias, novas tecnologias e reforço de 
capacidades técnicas nos países ACP  

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE,

 Reunida em Kinshasa (RDC), de 2 a 5 de Dezembro de 2010,

 Tendo em conta o n.º 1 do artigo 17.º do seu Regimento,

 Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as alterações 
climáticas (CQNUAC), em particular o n.º 5 do seu artigo 4.º,

 Tendo em conta a Declaração do Milénio das Nações Unidas, de 8 de Setembro de 
2000, que estabelece os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
enquanto critérios conjuntamente definidos pela comunidade internacional para 
erradicar a pobreza, 

 Tendo em conta o acordo de parceria ACP-UE, assinado em Cotonu, em 23 de 
Junho de 2000, e, em particular, a segunda revisão do acordo, assinada no 
Conselho UE-ACP de Junho de 2010, e o seu artigo 32.º-B (sobre as alterações 
climáticas),

 Tendo em conta o relatório de Nicholas Stern intitulado "The Economics of 
Climate Change. The Stern Review" ("o relatório Stern") de 2006,

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

 Tendo em conta o Plano de Acção de Bali (Decisão 1/COP 13),

 Tendo em conta a 15.ª Conferência das Partes (COP15) na CQNUAC e a 5.ª 
Conferência das Partes ou Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP 
5), que se realizaram em Copenhaga, na Dinamarca, de 7 a 18 de Dezembro de 
2009, e o Acordo de Copenhaga,

 Tendo em conta o projecto de texto de 15 de Dezembro de 2009 sobre uma acção 
reforçada em prol do desenvolvimento tecnológico e da transferência de 
tecnologias, 
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 Tendo em conta a Aliança Global contra as Alterações Climáticas da UE e as 
disposições relativas a uma cooperação reforçada com os países em 
desenvolvimento na luta contra as alterações climáticas,

 Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu de 10 de Fevereiro de 2010 
sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas 
(COP15), 

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 
intitulada "Política climática internacional pós-Copenhaga: Agir de imediato para 
redinamizar a acção mundial relativa às alterações climáticas (COM(2010) 86 
final), de 9 de Março de 2010,

 Tendo em conta o relatório do Conselho sobre um financiamento de arranque 
rápido para a luta contra as alterações climáticas ("Financing climate change: fast 
start financing"), de 11 de Maio de 2010,

 Tendo em conta o programa de cooperação ACP-UE no domínio da ciência e da 
tecnologia, lançado em Junho de 2008,

 Tendo em conta o programa de cooperação África-UE no domínio das energias 
renováveis, cujo lançamento está previsto para finais de 2010,

 Tendo em conta a Declaração conjunta ACP-UE sobre as alterações climáticas, 
adoptada na 35.ª Sessão do Conselho de Ministros ACP-UE, que se realizou em 
Ouagadougou, no Burkina Faso, em 22 de Junho de 2010,

 Tendo em conta a sua resolução sobre o impacto financeiro e económico das 
alterações climáticas nos países ACP, adoptada em Tenerife em 1 de Abril de 
2010,

 Tendo em conta a próxima conferência, COP16, a realizar no México,

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

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,

B. Considerando que a transferência de tecnologia deve servir para complementar e 
aumentar todos os esforços, nomeadamente de atenuação, reforço de 
capacidades e adaptação, que estão a ser empreendidos a nível global na luta 
contra as alterações climáticas,
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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,

D. Considerando que os países desenvolvidos prometeram em Copenhaga, em 
Dezembro de 2010, fornecer um financiamento reforçado, inovador e 
complementar, previsível e adequado, de um montante inicial de 30 mil milhões 
de dólares, no período 2010-2012, e de 100 mil milhões de dólares, até 2020, 
para apoiar as medidas de atenuação, adaptação, desenvolvimento tecnológico, 
transferência de tecnologia e reforço das capacidades, Considerando que a 
União Europeia (UE) prometeu 7.200 milhões de euros, de um total de 30.000 
milhões, em 2010-2012,

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,

F. Considerando que a expansão descentralizada de energias renováveis nos países 
ACP poderia reduzir a pobreza, aumentando o acesso ao aprovisionamento 
energético e oferecendo melhores oportunidades para o desenvolvimento rural e 
a conservação das florestas, trazer benefícios directos para a saúde humana e 
criar oportunidades de emprego, Considerando que, actualmente, apenas 0,2% 
da ajuda pública ao desenvolvimento (APD) da UE se destina a investimentos 
no aprovisionamento descentralizado de energias renováveis, 

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,

H. Considerando que os défices de tecnologia e inovação nos países ACP são 
frequentemente encarados como sintomas de falhas do mercado, em vez de 
indicadores da necessidade de melhorar a cooperação internacional no domínio 
do desenvolvimento tecnológico,

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;

2. Lamenta que, apesar de o desenvolvimento e a transferência de tecnologia para a 
atenuação e a adaptação às alterações climáticas ser a pedra angular do plano de 
acção da Bali e um elemento fundamental das negociações da ONU sobre as 
alterações do clima em Copenhaga, em 2009, a COP 15 não tenha conseguido 
propor um mecanismo para o desenvolvimento, a transferência e a cooperação 
no domínio das tecnologias verdes; 
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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; 

4. Realça que o mecanismo tecnológico proposto na COP 15 em Copenhaga deve 
continuar a ser desenvolvido em todos os futuros quadros internacionais para a 
protecção do clima; insta também os negociadores a garantir que o Fundo Verde 
de Copenhaga para o Clima preveja financiamento adequado destinado 
especificamente ao desenvolvimento e à transferência de tecnologia para que o 
mecanismo tecnológico seja efectivamente utilizado;

5. Convida os países desenvolvidos a apoiar o desenvolvimento e a continuação do 
reforço das capacidades institucionais, científicas, tecnológicas e humanas nos 
países ACP e do correspondente “know-how”, seguindo o exemplo do Programa 
“Ciência e Tecnologia” dos países ACP, para que estes possam absorver, 
adoptar e desenvolver as tecnologias hipocarbónicas adequadas;

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; 

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 dos países em desenvolvimento participem, enquanto proprietários, no 
mercado global crescente das tecnologias de baixo teor de carbono;  

8. Convida os países ACP a conceber e aplicar estratégias inovadoras nacionais de 
luta contra as alterações climáticas, em função das suas próprias necessidades e 
políticas e tendo também em conta os seus efeitos positivos para a saúde, a 
educação e o emprego; 

9. Sublinha a importância da cooperação, com vantagens recíprocas, entre 
empresas dos países desenvolvidos, organismos do sector público e instituições 
de investigação e seus homólogos nos Estados ACP e incentiva a criação de 
parcerias tecnológicas entre eles; apela a um melhor conhecimento sobre a 
cooperação já existente na área da transferência de tecnologia, bem como à 
criação de um registo dessas acções de cooperação e de uma base de dados 
global sobre licenças e boas práticas;
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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; 

11. Nota a importância da cooperação Sul-Sul, que pode levar à autonomia 
tecnológica e evitar, assim, um conflito possível por causa dos direitos de 
propriedade intelectual; encoraja os países ACP a criar plataformas/redes de 
cooperação regional no domínio da I&D, que congreguem as instituições de 
investigação nacionais existentes para o desenvolvimento tecnológico no 
domínio das alterações climáticas, de modo a poderem partilhar os recursos e os 
custo da I&D; 

12. Insta os governos da UE e dos países ACP a continuar a desenvolver e a 
aumentar o financiamento da investigação das alterações climáticas nas suas 
universidades e institutos de investigação e a melhorar as ligações entre eles a 
fim de encontrar soluções conjuntas para problemas comuns (por exemplo, 
desenvolvendo tecnologias de poupança e reutilização da água); 

13. Apela à promoção das parcerias público-privadas na área da investigação, 
desenvolvimento e instalação de tecnologias e à criação de empresas comuns 
por empresas da UE e dos países ACP; convida igualmente a UE e os Estados-
Membros a prestar assistência financeira e técnica para os investimentos no 
desenvolvimento e transferência de tecnologia nos países ACP, oferecendo, 
assim, incentivos para a cooperação entre empresas;

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 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;

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; 

16. Encarrega os seus Co-Presidentes de transmitir a presente resolução ao 
Conselho de Ministros ACP-UE, ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia, 
à União Africana e ao secretariado da CQNUAC.

                                               
1 Nos moldes avançados no projecto de texto sobre uma acção reforçada em prol do desenvolvimento 
tecnológico e da transferência de tecnologias.



DR\820844PT.doc 9/9 AP/100.739/A

PT


