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B7-0000/2010

Resolução do Parlamento Europeu relativa à Conferência sobre as Alterações 
Climáticas em Cancún (COP 16)

O Parlamento Europeu,

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

 Tendo em conta a 15.ª Conferência das Partes (COP 15) na CQNUAC e a 5.ª Conferência 
das Partes ou Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP 5), realizada em 
Copenhaga, na Dinamarca, de 7 a 18 de Dezembro de 2009, e o Acordo de Copenhaga,

 Tendo em conta a 16.ª Conferência das Partes (COP 16) na UNFCCC e a 6.ª Conferência 
das Partes ou reunião das Partes do Protocolo de Quioto (COP/MOP 6), que se realizou 
em Cancún, no México, de 29 de Novembro a 10 de Dezembro de 2010, 

 Tendo em conta o Pacote sobre o Clima e a Energia da UE de Dezembro de 2008, 

 Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre as alterações climáticas, 
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 climáticas1", e de 10 de Fevereiro de 2010 sobre os resultados da Conferência 
de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP 15), 

 Tendo em conta a Pergunta Oral ..., apresentada pela Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar nos termos do artigo 115.º do Regimento, e tendo em 
conta as declarações do Conselho e da Comissão,

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

A. Considerando que as provas científicas das alterações climáticas e do seu impacto são 
inequívocas, tornando-se imperativo tomar medidas a nível internacional a fim de fazer 
face a este desafio mundial,

B. Considerando que é necessário restabelecer a confiança nas negociações internacionais 
sobre as alterações climáticas na sequência dos resultados decepcionantes da Conferência 
de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas, 

C. Considerando que os países desenvolvidos, emergentes e em desenvolvimento, 
responsáveis por mais de 80% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa, 
assumiram compromissos e fizeram promessas de redução das suas emissões, 

D. Considerando que estes compromissos/promessas serão insuficientes para cumprir o 
objectivo global de limitar o aumento da temperatura mundial anual média à superfície a 

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0042.
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2.º C ("o objectivo de 2.º C"),

Objectivo global da COP 16 e a posição da União Europeia 

1. Sublinha que, em Cancún, devem ser acordadas medidas concretas para abrir caminho à 
celebração de um acordo internacional global após 2012 na África do Sul, em 2011, que 
tenha em conta os últimos desenvolvimentos da ciência e seja coerente com o objectivo 
dos 2.º C;

2. Insta a União Europeia a reassumir o seu papel de liderança nas negociações sobre o clima 
e a contribuir activamente para que a Conferência em Cancún seja mais construtiva e mais 
transparente; por conseguinte, exorta veementemente a Comissão e os Estados-Membros a 
falar a uma só voz e a melhorar os seus processos decisórios internos a fim de serem 
capazes de reagir mais rapidamente às evoluções registadas no decurso das negociações, a 
actuar de forma mais estratégica e a responder mais adequadamente aos países terceiros;

3. Insta a União Europeia a reiterar o seu forte compromisso com o Protocolo de Quioto e a 
acolher favoravelmente o prosseguimento dos trabalhos nas vias de negociação no âmbito 
do Grupo de Trabalho ad hoc sobre os novos compromissos das Partes incluídas no Anexo 
I do Protocolo de Quioto (AWG-KP) e do Grupo de Trabalho ad hoc sobre a cooperação a 
longo prazo no âmbito da Convenção (AWG-LCA), integrando as orientações políticas do 
Acordo de Copenhaga; convida, por conseguinte, a União Europeia a declarar 
abertamente, antes da Conferência de Cancún, que está disposta a continuar com o 
segundo período de compromissos nos termos do Protocolo de Quioto (2013-2020) 
através do objectivo correspondente, e a reconhecer, ao mesmo tempo, a necessidade de 
efectuar progressos comparáveis em ambas as vias de negociação para permitir a 
celebração de um acordo internacional após 2012 que respeite o objectivo de 2.º C;

4. Solicita à UE e aos seus Estados-Membros que apliquem o princípio da "justiça climática" 
numa perspectiva de longo prazo (tendo em mira 2050 e um horizonte ainda mais vasto); 
preconiza, por conseguinte, a inclusão de uma cláusula de equidade nas futuras 
negociações internacionais sobre o clima;

5. Congratula-se, ao mesmo tempo que destaca a urgência eminente de negociações sobre o 
clima, com a abordagem faseada proposta pelo Conselho e pela Comissão e sublinha a 
necessidade de se tomarem decisões concretas em Cancún relativamente ao financiamento 
(volume, recursos e governação), à adaptação, à silvicultura, às transferências de 
tecnologia e vigilância, comunicação de informações e verificação, e a importância de 
assegurar total transparência na execução do financiamento de arranque rápido;

6. Considera que as futuras acções da União Europeia em matéria de diplomacia climática 
devem centrar-se no compromisso político com países terceiros, na elaboração de políticas 
que criem mecanismos eficazes de cooperação internacional em matéria de alterações 
climáticas, tanto dentro como fora da CQNUAC, e na cooperação climática com os países 
terceiros a fim de lhes prestar um apoio concreto para um desenvolvimento com baixas 
emissões de carbono e adaptável ao clima em todo o mundo;
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Compromissos em matéria de redução de emissões

7. Reitera que, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas 
(PIAC), para manter o aumento abaixo dos 2.º C, é necessário que as emissões globais de 
gases com efeito de estufa atinjam o seu pico o mais tardar até 2015 e sofram, até 2050, 
uma redução mínima de 50% em relação aos níveis de 1990, continuando em seguida a 
diminuir;

8. Exorta todos os parceiros internacionais, incluindo os EUA e a China, a assumirem 
compromissos/promessas mais ambiciosos em matéria de redução de emissões, baseados 
no princípio de uma "responsabilidade comum, mas diferenciada", a fim de assegurar 
coerência com o objectivo de 2.º C;

9. Reitera a necessidade de adoptar um objectivo de redução de 30% das emissões de gases 
com efeito de estufa na União Europeia em 2020, assim que as condições o permitam; 

10. 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 
compreendida entre 25 e 40 % até 2020, comparativamente aos níveis de 1990, em 
conformidade com as recomendações do IPCC e que dados científicos recentes indicam 
que é necessária, pelo menos, uma redução de 40 % das emissões; insta a que essas 
reduções se processem a nível nacional; recorda que importa fixar, para a UE e os outros 
países industrializados, o objectivo a longo prazo de uma redução de, no mínimo, 80 % 
até 2050, comparativamente aos níveis de 1990; 

11. Reconhece só será possível cumprir o objectivo de 2.º C se os países em desenvolvimento, 
no seu conjunto, especialmente os mais avançados dentre eles, atingirem uma meta que -
de forma clara e quantificável - se situe abaixo da taxa de crescimento das emissões 
actualmente prevista, que, até 2020, terá de ser na ordem dos 15 a 30% abaixo do nível 
habitual;

Financiamento

12. Lembra que, no Acordo de Copenhaga, os países desenvolvidos se comprometeram a 
disponibilizar recursos, durante o período 2010-2012, num montante próximo dos 30 000 
milhões de dólares, com especial destaque para os países vulneráveis e menos 
desenvolvidos;

13. Considera que a execução oportuna do financiamento de arranque rápido é um elemento 
fundamental para criar um clima de confiança antes e durante a conferência de Cancún; 
destaca a necessidade de o financiamento de 7,2 mil milhões de euros prometido pelos 
Estados-Membros da UE ser novo e complementar aos orçamentos da APD, e insta a 
União Europeia a assegurar total transparência na apresentação de relatórios coordenados 
sobre a execução do financiamento, durante a conferência de Cancún e depois desta com 
periodicidade anual; 

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

15. Insiste que, no âmbito do financiamento relativo à atenuação e adaptação através de novos 
mecanismos, os princípios estabelecidos em matéria de política de desenvolvimento, 
como a boa governação, devem ser respeitados e aplicados;

Vigilância, comunicação de informações e verificação

16. Acolhe favoravelmente as disposições do Acordo de Copenhaga relativamente à 
vigilância, comunicação de informações e verificação, bem como sobre as consultas e 
análises internacionais, e insta a União Europeia a trabalhar com todas as Partes no 
sentido de estabelecer orientações que permitam aplicar as referidas disposições, tendo em 
vista a sua aprovação em Cancún;

Cooperação com os países em desenvolvimento e adaptação

17. Salienta a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos pela irreversibilidade das 
alterações climáticas e recorda a sua obrigação de ajudar os países em desenvolvimento e 
os menos desenvolvidos na sua adaptação a essas alterações; assim como de prestar apoio 
financeiro aos Programas de Acção Nacionais de Adaptação (PANA), visto que são 
instrumentos importantes para a adaptação às alterações climáticas e para a promoção da 
apropriação;

REDD e desertificação 

18. Considera que deve ser prestado apoio financeiro substancial, bem como assistência 
técnica e administrativa a fim de por termo à desflorestação tropical bruta, o mais tardar, 
até 2020, reiterando o ponto de vista segundo o qual o financiamento público é o 
instrumento mais realista nesta perspectiva a curto prazo; e exorta a União Europeia a 
trabalhar para tomar decisões concretas, em Cancún, no âmbito da redução das emissões 
geradas pela desflorestação e degradação das florestas (REDD), que incluam objectivos 
específicos;

19. Apoia a instauração de um mecanismo destinado a reduzir as emissões provenientes da 
desflorestação e da degradação das florestas e a aumentar a retenção das emissões de 
gases com efeito de estufa;

20. Entende que se impõe promover as sinergias entre as três Convenções do Rio sobre a 
Biodiversidade (CDB), as Alterações Climáticas (CNUAC) e o Combate à Desertificação 
(UNCCD); convida a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem activamente a ideia de 
organizar uma reunião de alto nível para as três Convenções do Rio no âmbito da Cimeira 
“Rio+20” em 2012;
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Economia de baixas emissões de carbono e cooperação tecnológica 

21. Considera que, independentemente das evoluções das negociações internacionais, a União 
Europeia deve modernizar urgentemente a sua economia de modo a torná-la mais 
sustentável, hipocarbónica e eficiente em termos de utilização de recursos, permitindo, por 
conseguinte, atenuar as alterações climáticas, melhorar a qualidade do ar, favorecer a 
segurança energética e garantir que a União Europeia se converta na economia mais 
competitiva, num mundo onde os investimentos são cada vez mais direccionados para 
tecnologias menos poluentes;

Um mercado global de carbono

22. Insta, no futuro imediato, a UE e os seus parceiros a encontrarem a forma mais eficaz de 
promover ligações futuras entre o regime de comércio de emissões da UE e outros 
regimes de comércio de emissões que visem a criação de um mercado global de carbono, 
que permitam uma maior diversidade de opções de dedução, uma melhoria das dimensões 
do mercado e liquidez e, por último, uma afectação mais eficaz de recursos;

23. Solicita a reforma dos mecanismos baseados em projectos, como o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e a Implementação Conjunta, através do estabelecimento 
de normas de qualidade rigorosas que assegurem o elevado nível dos projectos, que, por 
sua vez, visam reduções fiáveis, comprováveis e reais das emissões e que, além disso, 
apoiam o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento; subscreve, além 
disso, o ponto de vista da Comissão segundo o qual é necessário adoptar mecanismos 
sectoriais para os países em desenvolvimento economicamente mais avançados 
relativamente ao período posterior a 2012, ainda que o MDL deva estar disponível para os 
países menos desenvolvidos;

24. Insiste em que a UE e seus Estados-Membros cumpram os seus compromissos em matéria 
de atenuação, principalmente na UE, e recorda a todas as partes envolvidas que o recurso 
a mecanismos flexíveis deve ser ínfimo;

Aviação e transporte marítimo internacionais

25. Lamenta a ausência de progressos em matéria de redução das emissões geradas pelos 
transportes aéreos e marítimos internacionais e insiste na necessidade de integrar a 
aviação internacional e os transportes marítimos internacionais num acordo ao abrigo da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas (CQNUAC);

26. Exorta a União Europeia a assegurar que a totalidade do impacto da aviação e dos 
transportes marítimos seja tida em conta no acordo internacional e que os objectivos de 
redução nos sectores da aviação e dos transportes marítimos sejam os mesmos que para os 
outros ramos de actividades;

Delegação do Parlamento Europeu
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27. Acredita que a delegação da UE desempenha um papel importante nas negociações sobre 
as alterações climáticas e, por isso, considera inaceitável que os membros do Parlamento 
Europeu nessa delegação não tenham podido participar nas reuniões de coordenação da 
UE na anterior Conferência das Partes; espera que pelo menos os presidentes da delegação 
do Parlamento Europeu tenham acesso a tais reuniões em Cancún, pelo menos com o 
estatuto de observadores, com ou sem direito de intervenção;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros, bem como 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.


