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B7-0000/2009

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia da UE para a Conferência de 
Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP 15)

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta a 15.ª Conferência das Partes (COP 15) na CQNUAC, que se realizará em 
breve, e a 5.ª Conferência das Partes ou reunião das Partes no Protocolo de Quioto 
(COP/MOP 5), que se realizará em Copenhaga, na Dinamarca, de 7 a 18 de Dezembro de 
2009,

– Tendo em conta o pacote “clima e energia”, aprovado pelo Parlamento em 17 de 
Dezembro de 2008, em particular a Directiva 2009/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, que altera a Directiva 2003/87/CE a fim de melhorar e 
alargar o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da 
Comunidade1, e a Decisão n. º 406/2009/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Abril de 2009, relativa aos esforços a realizar pelos Estados-Membros para redução 
das suas emissões de gases com efeito de estufa a fim de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa da Comunidade até 20202,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre as alterações climáticas e, 
nomeadamente, a sua Resolução de 4 de Fevereiro de 2009 intitulada "2050: O futuro 
começa hoje – Recomendações com vista a uma futura política integrada da UE sobre as 
alterações climáticas"3, e de 11 de Março de 2009 sobre "Uma estratégia da UE para um 
acordo global sobre as alterações climáticas em Copenhaga e o financiamento adequado 
da política de luta contra as alterações climáticas"4,

– Tendo em conta as perguntas orais de ... à Comissão e ao Conselho sobre a Estratégia da 
UE para a Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP 15) 
(O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– Tendo em conta o n.° 5 do artigo 115.° e o n.° 2 do artigo 110.° do seu Regimento,

A. Considerando que se prevê a conclusão das negociações para um acordo global sobre as 
alterações climáticas após 2012, em Copenhaga, em Dezembro de 2009; considerando 
que o acordo deve coadunar-se com o objectivo de limitar o aumento da temperatura 
média mundial anual para 2º C acima dos níveis pré-industriais ("o objectivo de 2º C"),

B. Considerando que, para cumprir o objectivo de 2º C, é necessário que os países 
industrializados tomem as rédeas do processo de redução substancial das suas emissões e 
que os países em desenvolvimento também contribuam para alcançar esse objectivo,

C. Considerando que são necessários recursos financeiros consideravelmente maiores para 
viabilizar as necessárias medidas de redução e adaptação projectadas para os países em 
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desenvolvimento e que convém investir recursos no combate às alterações climáticas a 
uma escala semelhante à que foi necessária para combater a crise financeira actual, 

D. Considerando que a UE aprovou o pacote supracitado de medidas para a energia e o 
clima, composto por medidas legislativas destinadas a aplicar uma redução unilateral de 
20 % das emissões de gases com efeito de estufa até 2020, comparativamente aos valores 
de 1990, nomeadamente o compromisso de atingir uma redução de 30 %, caso seja 
alcançado um acordo internacional suficientemente ambicioso e vinculativo em 
Copenhaga,

1. Insta a UE a falar em uníssono a fim de manter o seu papel de líder nas negociações ao 
nível da COP 15 e de preservar um elevado nível de ambição em debates com os seus 
parceiros internacionais, no sentido de alcançar um acordo internacional ambicioso em 
Copenhaga, em consonância com os últimos desenvolvimentos da ciência e com o 
objectivo de 2º C;

Deveres de redução

2. Sublinha que o acordo internacional deveria basear-se no princípio de uma 
"responsabilidade comum, mas diferenciada", devendo os países industrializados assumir 
um papel de liderança na redução das suas emissões nacionais, enquanto os países em 
desenvolvimento e as economias emergentes, nomeadamente a China, a Índia e o Brasil 
também se comprometem, em conformidade com o Plano de Acção de Bali, a tomar 
medidas de redução adequadas, a nível nacional, no contexto do desenvolvimento 
sustentável, apoiadas e propiciadas, de uma forma mensurável, relacionável e 
comprovável por tecnologia, financiamento e desenvolvimento de competências 
provenientes dos países industrializados;

3. Relembra que o acordo internacional deveria garantir reduções colectivas das emissões de 
gases com efeito de estufa nos países industrializados na margem superior da gama de 
25-40 % para 2020, comparativamente a 1990, em conformidade com as recomendações 
do 4.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC 4AR), devendo essas reduções ocorrer a nível nacional; relembra que 
deveria ser estabelecida uma redução a longo prazo para a UE e os outros países 
industrializados de, no mínimo, 80% até 2050, comparativamente a 1990;

4. Além disso, recorda a sua recomendação no sentido de certos princípios adoptados no 
pacote “clima e energia” serem usados como modelo de base para o acordo internacional, 
em particular, a via linear vinculativa para os compromissos dos países industrializados, a 
diferenciação com base nas emissões comprovadas e o reforço do regime de 
conformidade com um factor de correcção anual;

Financiamento

5. Realça que a celebração de um acordo em Copenhaga poderia conceder o estímulo 
necessário para um “New Deal” Verde, impulsionando o crescimento económico, 
promovendo as tecnologias ecológicas e assegurando novos postos de trabalho nos países 
industrializados e nos países em desenvolvimento; reconhece que os investimentos a 
priori por parte do sector público numa infra-estrutura de formas de energia ecológicas e 
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em investigação e desenvolvimento complementar proporcionará uma redução dos 
custos;

6. Salienta que a participação activa de todos os países no combate às alterações climáticas 
só terá efeito, caso os países em desenvolvimento possam manter um crescimento 
económico sustentável; apela, por conseguinte, a respostas mais integradas em matéria de 
políticas aos desafios colocados pelo desenvolvimento e o clima;

7. Salienta a responsabilidade dos países industrializados em fornecer apoio financeiro e 
técnico suficiente, sustentável e previsível aos países em desenvolvimento, por forma a 
conceder-lhes incentivos para que se empenhem na redução das suas emissões de gases 
com efeito de estufa, para que se adaptem às consequências das alterações climáticas e 
para que reduzam as emissões provenientes da desflorestação e da degradação da floresta, 
bem como em incrementar a criação de capacidades, a fim de cumprirem as obrigações 
decorrentes do futuro acordo internacional sobre as alterações climáticas; insiste em que 
os respectivos compromissos proporcionem um financiamento previsível para os 
mecanismos criados no contexto da CQNUAC que possam somar-se à Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento (APD) e sejam independentes dos processos orçamentais anuais dos 
Estados-Membros;

8. Considera que a contribuição colectiva da UE para os esforços de redução e as 
necessidades de adaptação dos países em desenvolvimento não deve ser inferior a 30 000 
milhões de euros por ano até 2020, um montante que poderá aumentar em função dos 
novos conhecimentos adquiridos sobre a gravidade das alterações climáticas e a dimensão 
dos seus custos;

9. Sublinha que uma parte substancial das receitas geradas pela venda em leilão dos 
certificados no âmbito do regime de comércio de licenças de emissão (EU ETS), 
nomeadamente a venda em leilão ao sector da aviação e dos transportes marítimos, deve 
ser atribuída no sentido de permitir aos países em desenvolvimento combater e introduzir 
adaptações às alterações climáticas;

10. Sublinha que, para garantir a utilização sustentável das transferências financeiras, deve 
aplicar-se a experiência da elaboração de políticas e dos princípios instituídos como a 
"boa governação";

11. Insta a UE e os seus Estados-Membros a reforçarem as parcerias para a protecção do 
clima, já existentes, com países em desenvolvimento, bem como a estabelecerem novas 
parcerias, caso ainda não existam, providenciando maior apoio financeiro ao 
desenvolvimento e à transferência de tecnologias, à protecção da propriedade intelectual 
e ao reforço das capacidades institucionais;

Um mercado global de carbono

12. Embora salientando que as soluções do mercado, incluindo o desenvolvimento de um 
mercado global de carbono através de mecanismos de fixação prévia de limites máximos 
das emissões ou de regimes de tributação nos países desenvolvidos não são a solução 
para os países em desenvolvimento num futuro próximo, insta a UE e seus parceiros no 
mundo a encontrar a forma mais eficaz de promover ligações futuras entre o regime de 
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comércio de emissões da UE e os regimes de comércio de emissões regionais ou federais 
dos EUA e outros que, por seu turno, prometeriam maior diversidade de opções de 
correcção, melhoria das dimensões do mercado e da liquidez e, por último, uma afectação 
mais eficaz de recursos;

13. Saúda o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto como 
uma forma possível de permitir aos países em desenvolvimento a participação no 
mercado de carbono e de serem dotados de tecnologias modernas e eficientes; salienta, 
contudo, que a utilização de compensações para cumprir objectivos de redução das 
emissões pelos países industrializados não pode integrar a responsabilidade dos países em 
desenvolvimento de reduzir as suas emissões de gases no âmbito de um acordo 
internacional sobre as alterações climáticas e não substitui o apoio financeiro e 
tecnológico a países em desenvolvimento no que diz respeito à redução das mesmas;

14. Insiste, portanto, em que os futuros mecanismos de compensação devem incluir critérios 
rigorosos de qualidade dos projectos para evitar que os países industrializados retirem aos 
países em desenvolvimento as opções de redução a baixo custo, devendo, além disso, 
assegurar o nível elevado desses projectos, incluindo reduções das emissões fiáveis, 
comprováveis e reais que também permitam o desenvolvimento sustentável desses países;

Ordenamento territorial, desflorestação e degradação florestal 

15. Considera que deve ser prestado apoio financeiro substancial, bem como assistência 
técnica e administrativa aos países em desenvolvimento a fim de que estes ponham termo 
à desflorestação tropical bruta, o mais tardar, até 2020, e que a demonstração de um 
empenho firme nesse sentido será um factor decisivo nas negociações internacionais com 
vista a um acordo global e abrangente sobre as alterações climáticas para o período após 
2012;

16. Apoia a proposta da Comissão de criar um Mecanismo Global para o Carbono Florestal 
(MGCF) no âmbito da CQNUAC, com base num regime de financiamento permanente;
solicita aos Estados-Membros que reiterem o seu compromisso no sentido de pôr termo à 
desflorestação e degradação florestal global, destinando parte das receitas da venda em 
leilão das licenças de emissão, no âmbito do regime de comércio de direitos de emissão 
da UE, à redução da desflorestação e da degradação das florestas nos países em 
desenvolvimento; insta os Estados-Membros a apoiar a proposta da Comissão de adoptar 
a proposta de financiamento apresentada pela Noruega e de afectar ao MGCF parte das 
receitas futuras da venda em leilão das unidades de quantidade atribuída;

17. Solicita à UE que promova padrões robustos em termos sociais e ambientais para a 
redução das emissões da desflorestação e degradação (REDD); solicita à UE que 
promova mecanismos REDD que extravasem a actual abordagem fundada em projectos 
do MDL e que aborde as causas subjacentes à desflorestação, como a má governação, a 
pobreza, a corrupção e a deficiente aplicação da lei, através do apoio a reformas políticas 
e institucionais a nível local e nacional;

Aviação e transporte marítimo internacionais

18. Insiste em que os sectores da aviação e dos transportes marítimos internacionais devem 
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estar sujeitos ao mesmo objectivo que outras indústrias, assim gerando receitas adicionais 
das vendas em leilão em sistemas onde haja fixação prévia de limites máximos das 
emissões;

19. Insta a UE - tendo em conta o fracasso das negociações com a Organização da Aviação 
Civil Internacional (ICAO) e a Organização Marítima Internacional (IMO) - a visar a 
inclusão das emissões de gases com efeito de estufa da aviação internacional e dos 
transportes marítimos no acordo internacional, nomeadamente um objectivo ambicioso e 
vinculativo de redução das emissões em consonância com o objectivo de 2º C;

Delegação do Parlamento Europeu

20. Entende que a delegação da UE desempenha um papel importante nestas negociações 
sobre as alterações climáticas e, por isso, considera inaceitável que os Deputados ao 
Parlamento Europeu que fazem parte da referida delegação não tenham podido participar 
nas reuniões de coordenação da UE na anterior Conferência das Partes; faz votos de que 
os participantes do Parlamento Europeu tenham acesso a essas reuniões em Copenhaga, 
no mínimo com o estatuto de observadores, com ou sem direito de intervenção;

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao secretariado da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, com pedido de 
distribuição a todas as Partes Contratantes que não pertençam à União Europeia.


