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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a análise das opções para ir além do objectivo de 20 % de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e a avaliação do risco de fuga de carbono
(2011/2012(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Análise das opções para ir além do 
objectivo de 20 % de redução das emissões de gases com efeito de estufa e avaliação do 
risco de fuga de carbono" (COM(2010)0265) e o documento que a acompanha 
(SEC(2010)0650), 

– Tendo em conta o Pacote sobre o Clima e a Energia da UE,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre as alterações climáticas e, em 
particular, a sua resolução de 25 de Novembro de 2010 relativa à conferência de Cancun 
sobre as alterações climáticas (COP16)1,

– Tendo em conta o artigo 48.º e o artigo 50.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que o objectivo da UE em matéria de alterações climáticas é limitar estas a 
2 ºC acima do nível pré-industrial; considerando que o Pacote sobre o Clima, adoptado em 
Dezembro de 2008, representa um primeiro passo para assegurar que a UE empreenda 
acções consentâneas com este objectivo; considerando que os países que representam 
cerca de 80 % das emissões globais se comprometeram a reduzir as emissões, embora as 
Partes na CQNUAC tenham reconhecido, em Cancun, que os actuais compromissos são 
insuficientes para cumprir o objectivo de 2 ºC,

B. Considerando que, segundo a Agência Europeia do Ambiente, em 2009 as emissões de 
gases com efeito de estufa da UE foram 17,3 % inferiores às de 1990,

C. Considerando que o orçamento para o carbono global passível de cumprir o objectivo de 2 
ºC é de cerca de 800 mil milhões de toneladas de CO2 entre 2005 e 2050; considerando 
que, segundo as estimativas, a percentagem da UE na população mundial deverá rondar os 
5,7 % em 2050,

D. Considerando que, devido à crise económica, as emissões de sectores do regime de 
comércio de licenças de emissão (RCLE) da UE foram consideravelmente inferiores ao 
que se previa, situando-se abaixo do nível da atribuição inicial,

E. Considerando que o preço mais baixo do carbono terá um impacto significativo nas 
decisões sobre investimentos e reduzirá as receitas das licenças vendidas em leilão para 
financiar a luta contra as alterações climáticas na UE e nos países em desenvolvimento,

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2010)0442.
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F. Considerando que, de acordo com a Comissão, aumentar o esforço para 30 %, mantendo 
os outros países compromissos menos ambiciosos, terá um impacto incremental limitado 
na indústria da UE com utilização intensiva de energia, enquanto se mantiverem em vigor 
as medidas especiais aplicáveis à indústria,

1. Acolhe com agrado a comunicação da Comissão que demonstra que o aumento para um 
objectivo de 30 % é tecnicamente viável e economicamente acessível;

2. Insta a Comissão a apresentar propostas com vista a avançar para um objectivo de redução 
de 30 % das emissões de gases com efeito de estufa em 2020, o mais brevemente possível 
e, o mais tardar, até ao final de 2011;

Análise do actual objectivo de 20 %

3. Acentua que, de acordo com a investigação científica sobre o clima, limitar as alterações 
climáticas a uma média de 2 ºC não garante que se evitem impactos climáticos adversos, 
mas ultrapassar os 2 ºC poderá multiplicar os impactos adversos e aumentar a 
probabilidade de se atingirem pontos de ruptura em que os níveis de temperatura 
comecem a forçar a libertação do carbono naturalmente retido em sumidouros, como as 
florestas e o pergelissolo, e limitem a capacidade da natureza para absorver carbono nos 
oceanos;

4. Recorda que, segundo o IPCC 4AR, para terem uma possibilidade de 50 % de limitar as 
alterações climáticas a 2 ºC, os países industrializados precisam de reduzir as suas 
emissões de 25 a 40 % até 2020; salienta que a actual meta da UE não está em 
conformidade com o seu objectivo de 2 ºC;

5. Observa que o Conselho Europeu reconheceu serem necessárias mais reduções da ordem 
dos 80 a 95 % até 2050, em comparação com 1990; salienta que uma trajectória linear 
entre 2009 e 2050 daria origem a um objectivo da ordem dos 34 a 38 % em 2020, quando 
comparado com o de 1990;

6. Reitera que as emissões cumulativas são decisivas para o sistema climático; nota que, 
mesmo trilhando um caminho de 30 % de reduções em 2020, 55 % em 2030, 75 % em 
2040 e 90 % em 2050, a UE continuaria a ser responsável por cerca do dobro da sua 
percentagem per capita do orçamento para o carbono global compatível com os 2 °C, e 
que atrasar a redução das emissões equivale a aumentar significativamente a quota 
cumulativa;

7. Destaca que atrasar a acção climática resultaria em custos mais elevados para atingir o 
objectivo de 2050 devido aos investimentos empatados em existências de capital com alto 
teor de carbono e a uma aprendizagem tecnológica mais lenta;

8. Destaca que, segundo a análise da Comissão, o excedente de licenças do RCLE 
corresponderá a cerca de 2,4 mil milhões de licenças em reserva e créditos internacionais 
não utilizados em 2020;

9. Reconhece que o investimento em tecnologias verdes depende em grande medida do sinal 
dado pelo mercado do carbono em termos de preços e, por conseguinte, conclui que, ao 
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abrigo do actual objectivo de 20 %, o RCLE terá um papel muito limitado no que se refere 
a impulsionar as reduções das emissões e a utilização de tecnologias de emissões 
reduzidas nos sectores que abrange;

10. Regista que, devido ao excedente e ao baixo preço do carbono, a venda das licenças em 
leilão também não mobilizará recursos para investimentos na luta contra as alterações 
climáticas, como se esperava;

Opções e instrumentos para ir além do objectivo de 20 %

11. Recorda que, segundo a análise da Comissão, um aumento para o objectivo de redução de 
30 % com 25 % de esforço doméstico representa um aumento de 11 mil milhões de euros 
em comparação com as estimativas de 2008 em relação aos custos absolutos do pacote 
Clima e Energia em 2020; regista a avaliação da Comissão no sentido de que tal 
aumentará o preço do carbono no RCLE-UE para cerca de 30 euros/tonelada de CO2, isto 
é, um nível semelhante ao considerado necessário para o objectivo de redução de 20 % em 
2008;

12. Apoia a análise da Comissão, segundo a qual a repartição rentável do esforço adicional 
entre os sectores abrangidos e os não abrangidos pelo RCLE continua a ser idêntica à 
praticada ao abrigo do pacote Clima;

13. Concorda com a análise da Comissão no sentido de que avançar para um objectivo de 
redução de 30 % com uma repartição rentável do esforço entre os sectores abrangidos e os 
não abrangidos pelo RCLE, e um esforço doméstico de 25 % (o resto com compensações), 
corresponderia a uma redução de 1,4 mil milhões de licenças do limite máximo RCLE;

14. Regista a opção de implementar a modificação no RCLE através do cancelamento das 
licenças destinadas a leilão; considera, no entanto, que todos os sectores devem contribuir;

15. Reconhece que o maior potencial de redução rentável se encontra em Estados-Membros 
actualmente abaixo da média da UE no que diz respeito ao PIB per capita, e que deverá 
ser necessária intervenção pública para facilitar o financiamento dos investimentos iniciais 
a fim de conseguir reduções nos sectores não abrangidos pelo RCLE; acentua a 
necessidade de que os mecanismos financeiros da UE sejam revistos para dar origem a 
reduções rentáveis dos gases com efeito de estufa na UE;

16. Lamenta a falta de medidas destinadas a aproveitar, com custos negativos, o potencial de 
redução dos gases com efeito de estufa no domínio da eficiência energética e da eficiência 
dos recursos; solicita a aplicação rigorosa do princípio dos menores custos ao longo do 
ciclo de vida aquando da implementação de medidas no quadro da Directiva Concepção 
Ecológica, bem como a revisão da metodologia pela Comissão, tendo em vista a adopção 
de uma abordagem maximalista;

17. Solicita objectivos específicos para o uso dos solos, a reafectação dos solos e a silvicultura 
(USRSS) na UE, assegurando a permanência e a integridade ambiental da contribuição do 
sector para a redução das emissões, bem como um acompanhamento e uma contabilidade 
precisos;
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18. Reitera que os objectivos de redução da UE têm de ser alcançados na UE em primeiro 
lugar; recorda que a utilização de compensações internacionais substitui os investimentos 
na economia da União Europeia e atrasa as reduções domésticas na UE;

Benefícios paralelos e impactos

19. Está convencido de que a vantagem de actuar mais cedo contribui para trazer importantes 
benefícios a longo prazo para a competitividade europeia, mantendo uma posição forte 
num mercado global das tecnologias limpas em rápido crescimento; 

20. Considera que o avanço para um objectivo climático de 30 % em 2020 restabeleceria os 
incentivos à inovação que se perderam com o objectivo mais fácil de 20 %;

21. Regista que as eco-indústrias europeias empregam cerca de 3,4 milhões de trabalhadores 
(ETI), um valor dez vezes superior ao número do emprego directo no sector siderúrgico da 
UE em 2007; salienta que, de acordo com estudos recentes, o aumento do objectivo 
climático da UE para 30 % pode promover a criação de 6 milhões de postos de trabalho 
adicionais na Europa;

22. Considera que, apesar de a adopção de um objectivo climático mais ambicioso ter 
sobretudo um impacto positivo na criação de emprego, devem ser tomadas medidas para 
facilitar a mudança estrutural e a reconversão da força de trabalho nas comunidades com 
uma grande perda de emprego em actividades com alto teor de carbono, e também para 
assegurar que os novos sectores em crescimento tenham suficiente acesso a mão-de-obra 
devidamente qualificada;

23. Realça a magnitude dos benefícios paralelos relacionados com a melhoria da qualidade do 
ar, que a Comissão prevê situarem-se entre os 6,3 e os 22 mil milhões de euros por ano em 
2020, sem ter em conta os benefícios relacionados com a redução dos custos médicos;
observa que, segundo uma análise adicional, os benefícios paralelos em termos de saúde e 
poluição atmosférica da adopção de um objectivo de 30 % aumentam este valor para a 
ordem dos 6,3 a 35,8 mil milhões de euros, atingindo-se o número mais elevado quando 
os esforços de redução são domésticos;

24. Regista a análise da Comissão no sentido de que o cumprimento do objectivo de redução 
de 30 % reduzirá em cerca de 40 mil milhões de euros as importações de petróleo e gás 
em 2020, na hipótese de um preço do petróleo de 88 USD por barril nesse ano; considera 
provável que esta estimativa do preço do petróleo seja bastante conservadora, uma vez 
que a Agência Internacional da Energia (2010) prevê que o preço do petróleo rondará os 
108 USD em 2020, o equivalente a um aumento de mais de 20 % dos benefícios 
estimados das importações de energia mais reduzidas;

25. Acentua que os benefícios paralelos da redução das emissões só se verificam para as 
reduções alcançadas na UE e nos casos em que haja uma forte tónica em investimentos na 
melhoria da eficiência energética;

26. Conclui que o avanço para um objectivo de 30 % tem mais benefícios que custos para os 
cidadãos da UE e que o cumprimento doméstico dos objectivos de redução é a forma de 
assegurar mais benefícios globais;
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Avaliação do risco de fuga de carbono

27. Observa que os sectores de utilização intensiva de energia acabarão provavelmente por 
deter, no final do segundo período do RCLE em 2012, um número muito considerável de 
licenças gratuitas não utilizadas, que poderão transitar para a fase de 2013-2020, o que as 
colocará numa posição comparativamente melhor em matéria de concorrência 
internacional do que em 2008;

28. Observa que às instalações que representam uma vasta maioria das emissões dos sectores 
que não produzem energia abrangidos pelo RCLE foram atribuídas licenças gratuitas até 
um padrão de referência específico, com base nos elevados níveis de produção antes da 
recessão, para todo o período até 2020;

29. Continua preocupado com o enorme potencial de lucros excepcionais que minam a 
aceitação da política climática da UE por parte do público, e refere a falta de provas de 
qualquer deslocalização;

30. Concorda com a análise da Comissão no sentido de que medidas de ajustamento 
fronteiriço ou a inclusão das importações no RCLE teriam de ser combinadas com a venda 
total em leilão para os sectores em causa; considera que tal sistema poderia ser 
considerado especialmente para alguns produtos de base normalizados, como o aço ou o 
cimento, e a electricidade;

31. Apoia a aplicação de uma abordagem mais específica a toda e qualquer utilização de 
compensações, bem como a restrição da utilização dos créditos MDL gerados nos sectores 
com utilização intensiva de energia em países que não sejam países menos desenvolvidos,
inicialmente através de medidas como a aplicação de um multiplicador, requerendo, por 
exemplo, a devolução de dois créditos MDL por cada tonelada emitida no âmbito do 
RCLE; 

32. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução
A ameaça que as alterações climáticas representam para a Humanidade não está a diminuir, e 
os impactos do aquecimento de 2 ºC são piores do que se pensava anteriormente. Embora não 
seja possível atribuir os fenómenos meteorológicos extremos ao aquecimento global, é muito 
provável que as alterações climáticas agravem a frequência e a intensidade desses fenómenos 
extremos.

A incapacidade da comunidade internacional para concluir um Tratado internacional 
vinculativo e abrangente sobre o clima, em Copenhaga, não significa que os países não 
estejam a tomar medidas. Os resultados da cimeira de Cancun provam que os países estão a 
empreender acções e as negociações ganharam uma nova dinâmica. O nível de emissões de 
carbono da Europa situa-se agora 17,3 % abaixo do nível de 1990.1 A Agência Europeia do 
Ambiente prevê que as emissões estabilizem abaixo dos níveis de 2008, mesmo com a 
recuperação económica, e sem medidas adicionais.2

Os países europeus têm de fazer escolhas decisivas para preservar a sua prosperidade e 
segurança no futuro. A adopção de um objectivo de redução das emissões de gases com efeito 
de estufa conforme com os objectivos climáticos da UE pode ser combinada com uma 
economia mais saudável, um aumento dos empregos "verdes" e da inovação.

Eficácia do RCLE-UE
Sem uma redução significativa do limite máximo, o regime de comércio de licenças de 
emissão da UE (RCLE-UE) corre o risco de se tornar redundante no que se refere a 
impulsionar as tecnologias verdes e a inovação. A análise da Comissão3 mostrou que, abaixo 
do objectivo climático de 20 %, o excedente de licenças do RCLE corresponderá a cerca de 
2,4 mil milhões de licenças em reserva e créditos internacionais não utilizados em 2020. Este 
excedente dá origem a um sinal ineficaz em termos de preços e, além disso, reduzirá 
significativamente as receitas das licenças vendidas em leilão que poderiam ser usadas para 
estimular as tecnologias climáticas e os investimentos nas poupanças de energia, criando 
assim milhões de novos postos de trabalho.

A proposta do relator
À luz do acima exposto, o relator insta a Comissão a apresentar propostas com vista a 
aumentar as ambições da Europa em termos de clima para uma redução de 30 % das emissões 
de gases com efeito de estufa em 2020, o mais brevemente possível e, o mais tardar, até ao 
final de 2011.

A abordagem sugerida é bastante moderada, na opinião do relator. O relator considera que o 
avanço para uma redução de 40 % das emissões de gases com efeito de estufa seria mais 
apropriada do ponto de vista científico e do objectivo de manter as alterações climáticas nos 
2 ºC, já nem mencionando o valor de 1,5 ºC, objectivo igualmente reconhecido no âmbito da 
                                               
1 AEA, Outubro de 2010
2 COM(2010) 569 final, Progressos na realização dos objectivos de Quioto, p. 5
3 SEC(2010) 650, p. 34
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CQNUAC. O relator absteve-se ainda de apelar ao cumprimento integral do objectivo 
climático da UE a nível doméstico, apesar de tal aumentar os benefícios para os cidadãos 
europeus através da melhoria da qualidade do ar e impulsionar os investimentos na economia 
da UE.


