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B7-0000/2011

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP 17) em 
Durban - África do Sul

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração Conjunta do Conselho e dos Representantes dos Governos 
dos Estados–Membros reunidos no Conselho, do Parlamento Europeu e da Comissão, de 
20 de Dezembro de 2005, sobre a política de desenvolvimento da União Europeia: "O 
Consenso Europeu", e, nomeadamente, os seus pontos 22, 38, 75, 76 e 1051,

– Tendo em conta o Relatório do Comité de Auditoria Ambiental da Câmara dos Comuns 
intitulado "O impacto da ajuda externa do Reino Unido na protecção ambiental e na 
atenuação e adaptação às alterações climáticas", publicado em 29 de Junho de 2011,

– Tendo em conta a Declaração do Milénio, das Nações Unidas, de 8 de Setembro de 2000, 
na qual são consagrados os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) enquanto 
objectivos estabelecidos conjuntamente pela comunidade internacional para erradicar a 
pobreza,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 25 de Junho de 2009, sobre a integração 
do ambiente na cooperação para o desenvolvimento,

– Tendo em conta a Declaração de Nairobi, de 25–29 de Maio de 2009, sobre o Processo 
Africano para o Combate das Alterações Climáticas, 

A. Considerando que o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2010 estima que o 
custo incremental global da atenuação e adaptação às alterações climáticas nos países 
pobres se situará entre 170 e 275 mil milhões de dólares por ano até 2030, 

B. Considerando que qualquer acordo sobre as alterações climáticas deve ter em conta os 
processos de desenvolvimento existentes tanto a nível internacional (nomeadamente os 
ODM e a Declaração de Paris sobre a eficácia da ajuda ao desenvolvimento) como a nível 
nacional (Programas de Acção Nacionais de Adaptação),

C. Considerando que a ajuda da UE deve contribuir para que os países em desenvolvimento 
abandonem progressivamente o desenvolvimento baseado em altos teores de carbono e se 
dotem de infra-estruturas com baixos teores de carbono, e considerando que a ajuda da UE 
deve também apoiar o desenvolvimento económico local, a criação de empregos verdes e 
a redução da pobreza e não deve ser condicionada ou utilizada para subsidiar empresas da 
UE, 

D. Considerando que o nível actual de empréstimos do Banco Mundial para apoiar a 
produção de energia fóssil deve ser coerente com o objectivo de redução de emissão de 
gases com efeito de estufa,

                                               
1 JO C 46 de 24.2.2006, p. 1.
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E. Considerando que os parlamentares, nomeadamente de países em desenvolvimento, 
podem e devem desempenhar um papel fundamental nesta agenda, assegurando a 
responsabilização e eficácia governamentais, e oferecendo simultaneamente uma ligação 
vital em termos de conhecimentos com os cidadãos, aspectos importantes para garantir a 
capacidade de adaptação de um país às alterações climáticas,

F. Considerando que os mecanismos financeiros existentes são complexos e se encontram 
fragmentados; considerando que o compromisso de despender 0,7% do PNB em APD 
para atingir os ODM não foi respeitado pela maioria dos países doadores;  considerando 
que os mecanismos financeiros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas (CQNUAC) dependem de reconstituições realizadas através de 
contribuições voluntárias de doadores,

G. Considerando que a melhoria da gestão florestal constitui um pré-requisito fundamental 
para uma redução sustentável da desflorestação; considerando ainda que é necessário 
repercutir nas negociações sobre o clima as experiências anteriores em matéria de 
combate da desflorestação e da degradação das florestas, tais como o Plano de Acção 
FLEGT da UE, que tem como objectivo reduzir o abate ilegal de árvores através de uma 
melhor gestão no sector florestal,

H. Considerando que deve ser criado um sistema comum com vista a monitorizar todos os 
tipos de financiamento disponíveis para o financiamento da adaptação às alterações 
climáticas, de forma a garantir um sistema de financiamento responsável e transparente,

1. Recorda que os países pobres são os mais vulneráveis aos impactos das alterações 
climáticas e são os menos aptos a adaptarem-se;

2. Lembra que os actuais fluxos financeiros destinados ao clima para os países em 
desenvolvimento, embora estejam a aumentar, abrangem apenas uma fracção (menos de 
5%) dos valores que se calcula que os países em desenvolvimento irão precisar durante 
várias décadas;

3. Insiste na necessidade de criar uma arquitectura financeira coerente para as alterações 
climáticas em Durban, em especial para garantir que não exista um défice de 
financiamento após 2012; salienta, neste contexto, que são necessários novos recursos (ou 
seja uma taxa sobre as transacções financeiras, a emissão de direitos de saque especiais, 
taxas sobre a navegação/aviação, etc.) e mecanismos de execução eficazes;

4. Defende o estabelecimento de um mecanismo de observância que assegure um 
cumprimento mais eficaz dos compromissos assumidos em matéria de redução da emissão 
de gases com efeito de estufa, financiamento, tecnologias e reforço de capacidades; 

5. Exorta os doadores a comprometerem-se a estabelecer o valor dos fundos para 
reconstituições do Fundo para o Ambiente Mundial, e neste contexto, a continuarem a dar 
prioridade aos países africanos e a atribuírem recursos financeiros com base nas 
necessidades e prioridades dos países; 

6. Encoraja a criação de um fundo que recompense ou ofereça incentivos à redução das 
emissões através de práticas sustentáveis de gestão do território, incluindo conservação 
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das florestas, gestão florestal sustentável, medidas destinadas a impedir a desflorestação, 
florestação e agricultura sustentável;

7. Exorta a Comissão e os Estados–Membros da UE a estabelecerem melhores associações 
entre os ODM e as alterações climáticas, incorporando o impacto e a adaptação às 
alterações climáticas nos projectos e programas destinados à consecução dos ODM, bem 
como em todas as estratégias de âmbito mais vasto que visem reduzir a pobreza e nas 
políticas de desenvolvimento; neste contexto, insta a Comissão a melhorar a sua 
ferramenta de comunicação de informações financeiras com vista a facilitar a análise 
financeira dos compromissos da UE relativos ao clima, bem como a aumentar a integração 
das questões relativas às alterações climáticas nas políticas de desenvolvimento;

8. Insta à criação de um quadro institucional que permita abordar todos os aspectos do 
desenvolvimento e transferência de tecnologias destacando, nomeadamente, as 
denominadas tecnologias adequadas (TA), concebidas com especial atenção aos aspectos 
ambientais, éticos, culturais, sociais, políticos e económicos da comunidade a que se 
destinam; a criação de agrupamentos de patentes, nos quais várias patentes de diferentes 
entidades, tais como empresas, universidades ou institutos de investigação, são colocadas 
à disposição de todos num agrupamento comum para produção ou para aprofundamento 
da investigação; e o direito dos países em desenvolvimento a utilizar todas as 
flexibilidades do TRIPS;

9. Recorda que só o financiamento público é fundamental para chegar às comunidades mais 
vulneráveis que lutam para se adaptar às alterações climáticas, e ajudar os países pobres a 
adoptar estratégias de desenvolvimento sustentáveis; salienta ainda que a Comissão e os 
governos dos Estados-Membros devem garantir que este financiamento seja adicional aos 
objectivos de ajuda existentes de acordo com o n.° 3 do artigo 4.° da CQNUAC; exorta a 
Comissão a prever, de acordo com o Plano de Acção de Bali de Dezembro de 2007, 
critérios para "financiamento adicional para a luta contra as alterações climáticas" de uma 
forma mensurável, notificável e verificável;

10. Assinala o enorme potencial que existe em matéria de energias renováveis nos países em 
desenvolvimento; convida a UE e os seus Estados-Membros a implementarem projectos 
na área das energias renováveis nos países em desenvolvimento e a disponibilizarem 
tecnologia, capacidade técnica e investimento;

11. Recorda que, embora tenha como objectivo contribuir para a redução da poluição, o 
princípio do poluidor–pagador enfrenta dificuldades de implementação nos países em 
desenvolvimento; insta, por conseguinte, a que o financiamento do combate às alterações 
climáticas nos países em desenvolvimento aborde esta questão de forma mais 
aprofundada;

12. Lembra que para reduzir as emissões provenientes da desflorestação e da degradação das 
florestas é necessário afastarmo-nos de um processo limitado de quantificação de fluxos 
de carbono florestal, passando a uma abordagem mais vasta, que inclua a identificação das 
causas directas e subjacentes da desflorestação, com base num processo de consulta 
semelhante ao processo de consulta dos acordos de parceria voluntários;

13. Insta, por outro lado, a UE a certificar-se de que o REDD+ inclui mecanismos de 
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salvaguarda que garantam que os direitos dos povos que vivem nas florestas não sejam 
violados e que o abate de florestas seja travado de forma eficaz; em particular, insiste em 
que o REDD+ não prejudique qualquer progresso realizado até à data no âmbito do 
FLEGT (Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no Sector Florestal), em 
especial no que diz respeito à governação florestal, e à clarificação e reconhecimento de 
direitos consuetudinários sobre a terra;

14. Entende que o mecanismo de financiamento do REDD deve ser baseado em critérios de 
desempenho, incluindo a governação no sector florestal, e deve ter em consideração os 
objectivos do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011, acordados na COP 10 da 
CDB (Convenção sobre a Diversidade Biológica), em Nagoya;

15. Convida o Banco Mundial a assegurar que a carteira do Banco é "inteligente do ponto de 
vista do clima";

16. Considera que é necessária uma investigação adequada sobre a migração resultante das 
alterações climáticas para abordar esta questão de forma correcta.


