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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Branco da Comissão intitulado «Adaptação às alterações climáticas: para 
um quadro de acção europeu» (COM(2009)0147)
(2009/2152(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão sobre a adaptação às alterações climáticas: 
para um quadro de acção europeu (COM(2009)0147),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de Abril de 2008, sobre o Livro Verde da 
Comissão intitulado «Adaptação às alterações climáticas na Europa — possibilidades de 
acção da União Europeia»1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de Fevereiro de 2009, sobre "2050: O futuro 
começa hoje – Recomendações com vista a uma futura política integrada da UE sobre as 
alterações climáticas",

– Tendo em conta a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(UNFCCC) e o Protocolo de Quioto,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, bem como da Comissão das Pescas (A7-0000/2009),

A. Considerando que o aquecimento global e as alterações climáticas são reconhecidos como 
uma ameaça extremamente grave,

B. Considerando que as alterações climáticas terão repercussões significativas a nível 
económico e social, 

C. Considerando que, mesmo que o mundo consiga limitar e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa, serão ainda necessários esforços de adaptação para lidar com os 
impactos inevitáveis, 

D. Considerando que os impactos das alterações climáticas irão afectar as regiões europeias 
de diferentes formas e com diferentes graus de severidade;

1. Congratula-se com o referido Livro Branco;

2. Concorda com o objectivo do proposto quadro de adaptação da UE, ou seja, reforçar a resiliência 
da UE para lidar com o impacto das alterações climáticas; 

3. Destaca a importância da integração da adaptação em todas as políticas da UE;  

                                               
1 JO C 247 E, 15.10.2009, p. 41.
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Desenvolvimento da base de conhecimentos

4. Partilha da opinião da Comissão de que são necessários mais conhecimentos sobre os impactos 
das alterações climáticas, para que as informações resultantes de pesquisas possam ser divulgadas 
o mais amplamente possível e, consequentemente, possam ser desenvolvidas as medidas de 
adaptação adequadas; 

5. Sublinha que os esforços de investigação devem ser reforçados, no âmbito do actual Sétimo 
Programa-Quadro e de futuros programas-quadro de investigação, a fim de colmatar lacunas de 
conhecimento existentes e desenvolver modalidades e técnicas de adaptação aos impactos das 
alterações climáticas; 

6. Sublinha a necessidade de novos estudos sobre a modelização adequada a nível regional e local, 
bem como a necessidade de definir as capacidades de adaptação em todo o território da UE; 

7. Considera que a Comissão deve assegurar que o Mecanismo de Intercâmbio (Clearing House 
Mechanism) não seja redundante, dada a existência de outros sistemas como o Sistema de 
Informação Ambiental Partilhada (SEIS) e a Monitorização Global do Ambiente e da Segurança 
(GMES), e deve acrescentar valor em termos de preparação da UE para planear, financiar e 
implementar planos de adaptação adequados; 

Integração da adaptação nas políticas da UE

Água

8. Está particularmente preocupado com a água, dado que as alterações climáticas terão um impacto 
significativo sobre a quantidade e a qualidade da água; 

9. Salienta que, na UE, se poderia evitar o esbanjamento de uma grande quantidade de água através 
de uma gestão mais eficiente da água;   

10. Salienta a importância da integração plena da adaptação nos planos de gestão das bacias 
hidrográficas de acordo com as orientações publicadas em 30 de Novembro de 2009; 

11. Salienta a importância da aplicação da Directiva Inundações1, que prevê um mecanismo 
abrangente de avaliação e monitorização dos riscos de inundações devidas às alterações 
climáticas e para o desenvolvimento de abordagens de adaptação;

Agricultura

12. Salienta a necessidade de aumentar a resistência dos ecossistemas agrícolas mediante uma 
utilização mais sustentável dos recursos naturais, em especial da água e do solo; 

13. Considera que a política agrícola comum tem um papel central a desempenhar no esforço de
adaptação; 

Solo

                                               
1 Directiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007, relativa à avaliação e 
gestão dos riscos de inundações (JO L 288 de 6.11.2007, p. 27).
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14. Considera que uma directiva sobre o solo seria uma ferramenta essencial para a adaptação, em 
particular, em resposta ao risco de degradação do solo e à desertificação; insta portanto os 
Estados-Membros a avançar no sentido da adopção de uma directiva relativa ao solo;

Políticas de saúde e sociais e políticas sociais

15. Congratula-se com as propostas da Comissão de desenvolver até 2011 orientações e mecanismos 
de vigilância sobre o impacto na saúde das alterações climáticas; sublinha o crescente risco de 
propagação de doenças transmitidas por vectores;

16. Observa que os impactos das alterações climáticas atingirão provavelmente com mais dureza as 
comunidades mais desfavorecidas e as populações mais pobres; considera essencial que as
medidas de adaptação sejam tidas em consideração no contexto das desigualdades em termos de 
saúde;

17. Convida a Comissão a desenvolver uma abordagem abrangente sobre a participação do sector de 
seguros na consciencialização e partilha dos riscos;

Infra-estrutura

18. Sublinha que os investimentos de médio e longo prazo em projectos de infra-estrutura devem ter 
plenamente em conta as previsões para o futuro das condições climáticas, mantendo embora uma 
certa flexibilidade;

19. Salienta a necessidade de garantir que, como parte da avaliação de impacto ambiental, todas as 
licenças de construção e planos urbanísticos tenham em conta diferentes cenários de adaptação; 

20. Exorta a Comissão a desenvolver metodologias para projectos de infra-estrutura resistentes às 
alterações climáticas o mais rapidamente possível; 

Biodiversidade

21. Dado que a rede Natura 2000 constitui o pilar central dos esforços políticos da UE para manter os 
ecossistemas em condições climáticas em mudança, exige uma gestão activa dos sítios NATURA 
2000, com financiamento adequado dos Estados-Membros, para permitir às espécies migrar e 
sobreviver quando as condições climáticas se alteram; 

Património cultural

22. Salienta a importância do desenvolvimento de medidas de adaptação que tenham em linha de 
conta todos os aspectos do património cultural europeu; 

Estrutura e governação

23. Salienta a necessidade de as autoridades locais e regionais serem reconhecidas como actores 
cruciais na luta contra os efeitos nocivos das alterações climáticas;

24. Sublinha a importância de contar com um nível adequado de intervenção, a fim de maximizar a 
eficácia das medidas implementadas;



PE430.965v01-00 6/7 PR\799168PT.doc

PT

25. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promover uma abordagem coordenada ao lidar com a 
adaptação para garantir a coesão territorial da UE; 

Financiamento

26. Salienta que o próximo quadro financeiro plurianual deve, em comparação com o actual, atribuir 
uma maior importância às alterações climáticas e, nomeadamente, às medidas de adaptação, 
garantindo a disponibilidade dos recursos necessários; 

27. Solicita que a futura reforma dos Fundos Estruturais dê prioridade às alterações climáticas e, em 
especial, à adaptação;

28. Insta o Conselho e a Comissão a reactivar o processo de revisão do Regulamento do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia1, que permitirá fazer face aos prejuízos causados por catástrofes 
naturais ou provocadas pelo homem de uma forma mais eficaz, flexível e atempada; 

29. Sublinha que uma parte substancial das receitas geradas pela venda em leilão das licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa no âmbito do Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão da UE (RCLE UE), incluindo os leilões para a aviação e o transporte marítimo, deve ser 
reservada para permitir que os Estados-Membros e os países em desenvolvimento se adaptem às 
alterações climáticas;

Grupo director para o impacto e a adaptação 

30. Apoia a proposta da Comissão de criação de um grupo director para o impacto e a adaptação; 
convida a Comissão a assegurar que este grupo inclui representantes do Parlamento na qualidade 
de observadores; 

Relatório da Comissão sobre o avanço dos trabalhos

31. Exorta a Comissão a informar o Parlamento Europeu em 2012 sobre os progressos realizados na
aplicação do referido Livro Branco;

0

0      0

32 Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, de 11 de Novembro de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia (JO L 311, 14.11.2002, p. 3).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os principais impactos das alterações climáticas podem ser resumidos como segue: menos 
dias de chuva, mas com precipitações mais intensas, diminuição do volume de neve e 
aumento dos períodos de seca.

Esse impacto afecta directamente a geografia do terreno: aumentam os processos de erosão e 
os riscos de inundações; Ao mesmo tempo a redução da queda de neve prejudica, por sua 
vez, a capacidade de recarga independente dos aquíferos subterrâneos. As práticas actuais de 
gestão da água fornecem uma importante demonstração da necessidade de adaptarmos a nossa 
abordagem da gestão dos recursos actuais. Quando cai, a água da chuva deve ser conservada o 
maior tempo possível e as massas de água devem ser adaptadas de modo a aumentar o tempo 
de retenção, devido ao aumento dos riscos associados às inundações. Os leitos de rio têm que 
ser geridos de forma adequada, sendo as cachoeiras que resultam dessa gestão aproveitadas
para a geração de electricidade. As secas mais longas aumentam o risco de incêndios 
florestais. Neste caso, a adaptação consistirá em diminuir a carga de incêndio por desbaste da 
floresta o que, por sua vez, diminuirá a ocorrência e a velocidade dos focos de incêndio. Na 
verdade, uma contribuição importante para a capacidade de adaptação virá da exploração dos 
resíduos de biomassa agrícola e florestal. As medidas de adaptação são fundamentais para 
enfrentar os desafios dinâmicos das alterações climáticas, melhorando ao mesmo tempo a 
segurança e as capacidades de serviços da União Europeia. A adaptação em larga escala é 
uma tarefa fundamental, que nos permite melhorar os nossos actuais sistemas de gestão de 
emergências, através da combinação de observações por satélite e observações terrestres, para
a previsão de eventos graves; a adaptação está ligada à atenuação, mas não se identifica com 
ela.

Este Livro Branco, porém, é apenas um trabalho preparatório que visa facultar um quadro 
político geral a partir do qual podem ser posteriormente desenvolvidos os planos e as 
estratégias necessárias. Definido por esta intenção, o presente relatório de iniciativa não 
contém referências específicas em pormenor a uma série de áreas políticas, mas apresenta 
uma abordagem geral estratégica para aumentar a resistência da UE aos impactos das 
alterações climáticas. Quando forem elaborados os planos de intervenção específicos haverá 
certamente espaço para uma análise aprofundada, especialmente dos aspectos financeiros. O 
financiamento, de facto, apenas pode ser determinado quando existe uma ideia clara do que 
tem de ser alcançado. Os principais pontos de uma estratégia de adaptação global devem ser: 
ênfase na comunicação (recolha e distribuição de dados às redes nacionais e locais
relevantes), incluindo uma clara compreensão da forma como os esforços de adaptação devem 
ser compartilhadas com base nas capacidades de adaptação nacionais, regionais e locais e na 
respectiva pegada territorial; insistência numa estrutura de boa governação para uma real
eficácia das políticas; integração da política de adaptação às alterações climáticas em todas as 
outras políticas da UE. Para uma política tão importante como a adaptação, a dimensão 
territorial deve ser uma dimensão operacional, já não um objectivo. Por consequência, o 
problema crucial é a gestão do solo e o seu planeamento coerente. Em algumas sugestões ao 
Livro Branco foca-se a necessidade de abordar a relação entre a adaptação às alterações 
climáticas e a saúde humana e animal. Finalmente, o papel dos seguros terá de ser reavaliado, 
a fim de enfrentar riscos acrescidos, propondo novas formas de parcerias público-privadas. 


