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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, competentes 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovarem:

1. Reconhece a responsabilidade histórica da UE e de outros grandes emissores de gases com 
efeito de estufa (GEE) em relação aos países em desenvolvimento e às pessoas 
desfavorecidas, sobretudo as mulheres, que são as principais vítimas das alterações 
climáticas; destaca que a UE necessita de reforçar a sua liderança nas negociações 
internacionais sobre as alterações climáticas, a fim de alcançar um acordo ambicioso 
vinculativo na conferência da CQNUAC em Paris, em 2015, com base num processo de 
partilha equitativa de esforços; salienta que, para ser credível neste papel de liderança e 
incentivar todos os restantes países a assumirem um compromisso de redução das 
emissões, a UE deve, em primeiro lugar, intensificar os seus esforços com vista a reduzir 
as suas próprias emissões, a fim de atingir o limiar superior da meta de 80 a 95 % de 
redução de GEE até 2050;

2. Reconhece que, segundo os últimos relatórios científicos do Painel Intergovernamental 
sobre Alterações Climáticas, o prazo para uma ação global está a esgotar-se a passos 
largos e que o custo da inação é várias vezes superior ao custo da ação precoce em matéria 
de clima; manifesta preocupação com o facto de os efeitos climáticos poderem reverter os 
progressos recentemente alcançados na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODV), poderem aumentar a fome mundial em 10-20 % até 2050 e estarem já 
a conduzir a perdas humanas e de modos de subsistência nos países mais pobres e 
vulneráveis;

3. Salienta a necessidade de assegurar, com caráter prioritário, que os países desenvolvidos 
sejam os primeiros a reduzir rapidamente as suas próprias emissões, e que proporcionem 
os fluxos financeiros adequados aos países em desenvolvimento para a adaptação e 
atenuação; alerta, contudo, para a utilização de mecanismos de compensação como o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), tendo em conta que esses mecanismos 
não demonstraram ser instrumentos eficazes na redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e que atrasam as alterações estruturais determinantes nas economias dos países 
desenvolvidos;

4. Reconhece o objetivo em matéria de clima acordado internacionalmente de manter o 
aquecimento global médio abaixo dos 2º C em comparação com os valores pré-industriais; 

5. Solicita aos Estados-Membros que adotem três metas vinculativas para 2030: pelo menos 
uma redução de 50 % das emissões de GEE abaixo dos níveis de 1990, pelo menos uma 
quota de 40 % de energias renováveis e pelo menos um aumento de 30 % da eficiência 
energética; recorda que tanto a eficiência energética como a implantação de energias 
renováveis reduzem as emissões de gases com efeito de estufa e, por conseguinte, 
facilitam a consecução de um objetivo da UE relativamente às emissões de GEE de, pelo 
menos, 50 %;
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6. Pede à Comissão e aos Estados-Membros que suprimam progressivamente todas as 
subvenções e os auxílios estatais para os combustíveis fósseis e a energia nuclear e que 
concluam o mercado interno da eletricidade, de modo a privilegiar as energias renováveis;

7. Salienta a necessidade de reduzir a pegada de carbono do setor dos transportes; assinala, a 
este respeito, que alguns biocombustíveis não têm correspondido às expectativas em 
termos de reduções das emissões de GEE e podem contribuir para o aumento dos preços 
dos alimentos ao competirem por terrenos, para além de poderem ameaçar o acesso, em 
países em desenvolvimento, das comunidades locais e autóctones a recursos essenciais, 
tais como a terra e a água; entende que, a fim de evitar os efeitos negativos sobre o direito 
à alimentação, os incentivos públicos para a produção de biocombustíveis derivados de 
culturas alimentares (tal como a meta vinculativa da UE de 10 % para as energias 
renováveis nos transportes ou subvenções) devem ser reduzidos e suprimidos até 2020; 
insta, em especial, à aplicação de medidas eficazes de prevenção de efeitos prejudiciais a 
nível social e ambiental da biomassa para fins energéticos nos mercados europeus;

8. Frisa a necessidade de reduzir o consumo energético no setor dos transportes porque é 
provável que seja cada vez mais difícil alcançar de forma sustentável um objetivo fixado 
em percentagem de energia proveniente de fontes renováveis se a procura global de 
energia para os transportes continuar a subir;

9. Realça a necessidade de conciliar os objetivos de desenvolvimento e de alteração 
climática; sublinha que as alterações climáticas ameaçam a capacidade de regiões inteiras 
conseguirem alimentar-se, demonstrando, por conseguinte, as ligações entre o objetivo de 
uma erradicação global da pobreza subjacente aos ODM e o processo dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) lançado pela conferência Rio+20; apela para que 
estes dois processos sejam integrados num único quadro abrangente pós-2015;

10. Relembra os compromissos da UE, ao abrigo da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as alterações climáticas, de apoiar os esforços dos países em desenvolvimento, e em 
especial dos países menos desenvolvidos, de atenuação e adaptação às alterações 
climáticas e de reforçar a resiliência através do desenvolvimento de capacidades, do 
investimento na investigação, da transferência de tecnologia e das contribuições para o 
Fundo Verde para o Clima, o qual deve ficar totalmente operacional com caráter de 
urgência;

11. Frisa o papel fundamental do financiamento em permitir que os países em 
desenvolvimento tomem medidas climáticas ambiciosas; por conseguinte, insiste na 
necessidade de criar uma arquitetura financeira coerente para as alterações climáticas; 
solicita que os Estados-Membros envidem maiores esforços para ajudar a que os países 
desenvolvidos concretizem o seu objetivo de providenciar, pelo menos, 100 mil milhões 
de dólares por ano de financiamento da luta contra as alterações climáticas até 2020, a par 
dos compromissos no sentido de desembolsar 0,07 % do RNB enquanto Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento;

12. Salienta o facto de, nos países menos desenvolvidos, as mulheres serem as principais 
responsáveis pelos setores ameaçados pelas alterações climáticas; sublinha a importância 
e a necessidade da análise do género e da inclusão da dimensão do género em todos os 
programas de ação relativos à atenuação, adaptação e redução do risco de catástrofes 
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financiados pela UE e os Estados-Membros;

13. Sublinha a necessidade de abordar o impacto crescente das emissões causado pelas 
transportadoras aéreas nas alterações climáticas; por conseguinte, lamenta o facto de a UE 
ter temporariamente congelado a aplicação do Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão da UE a voos não internos da União, salienta que é necessário um Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão alargado e mais eficaz, que proporcione metas 
eficientes em termos de clima e incentivos eficazes para as reduções das emissões de 
GEE, que assegure um preço adequado para o CO2 e reflita o verdadeiro custo dos 
combustíveis fosseis; considera que o número total de créditos de carbono deve diminuir 
gradualmente para atingir a neutralidade climática em 2050; considera fundamental 
aumentar o financiamento da luta contra as alterações climáticas e prever uma 
percentagem de receitas de leilões enquanto financiamento da luta contra as alterações 
climáticas para um Fundo Verde para o Clima totalmente operacional;

14. Toma nota de que um relatório recente da Agência Europeia do Ambiente constatou que 
entre 1990 e 2012 a UE reduziu as suas emissões em 18 %, ficando muito perto da meta 
dos 20 % de redução das emissões até 2020; insta, por conseguinte, os líderes europeus a 
aumentarem para 30 % a meta atual em matéria de alterações climáticas até 2020, a fim de 
evitar uma inação durante o período até 2020;
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