
RE\871573PT.doc PE467.316v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Documento de sessão

1.7.2011 B7-0000/2011

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
apresentada na sequência da pergunta com pedido de resposta oral 
B7-0000/2011

nos termos do n.º 5 do artigo 115.º do Regimento

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)

Karl-Heinz Florenz
Vittorio Prodi
Corinne Lepage
Sandrine Bélier
Miroslav Ouzký
Kartika Tamara Liotard
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar



PE467.316v01-00 2/9 RE\871573PT.doc

PT

B7-0000/2011

Resolução do Parlamento Europeu sobre a elaboração de uma posição comum da UE 
tendo em vista a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20), que terá lugar no Rio de Janeiro em Junho de 2012 e incidirá sobre dois temas: 
"uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza" e "o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável",

– Tendo em conta as perguntas à Comissão e ao Conselho sobre os objectivos da UE para a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que terá 
lugar no Rio de Janeiro em Junho de 2012 (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões intitulada "Conferência Rio+20: 
Rumo a uma economia ecológica e a uma melhor governação" (COM(2011) 363),

– Tendo em conta os resultados da Conferência sobre a Diversidade Biológica realizada em 
Nagoya, no Japão, em 2010,

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

A. Considerando que, apesar de se terem registado progressos no sentido do desenvolvimento 
sustentável desde a Cimeira do Rio de 1992 e a Cimeira de Joanesburgo de 2002, 
continuam a existir importantes lacunas a nível da implementação e desafios,

B. Considerando que se impõe promover as sinergias entre as três Convenções do Rio sobre 
a Biodiversidade (CBD), as Alterações Climáticas (CQNUAC) e o Combate à 
Desertificação (CNUCD),

C. Considerando que 1,4 mil milhões de pessoas continuam a viver em situação de pobreza 
extrema, metade das quais na África Subsariana, e que um sexto da população mundial 
sofre de subnutrição, 

D. Considerando que, até 2050, a população mundial deverá atingir, pelo menos, a cifra de 9 
mil milhões, submetendo os recursos naturais disponíveis a pressões ainda maiores, 

E. Considerando que a necessidade crescente de água, terras e floresta tem ocasionado um 
esgotamento e uma degradação cada vez maiores destes recursos, e que a biodiversidade e 
a desflorestação prosseguem a um ritmo assustador, 

F. Considerando que os níveis das emissões de gases com efeito de estufa continuam a 
aumentar à escala global, 
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G. Considerando que os desafios que se perfilam no horizonte não são questões isoladas, 
estando antes mutuamente relacionados e sendo interdependentes, e considerando que o 
Rio+20 é o único fórum multilateral que abrange os três pilares do desenvolvimento 
sustentável e que, por conseguinte, assegura uma abordagem holística, 

H. Considerando que uma boa governação ambiental vai além de disposições institucionais 
que englobem transparência, responsabilidade e envolvimento da sociedade civil; 
considerando que o Princípio 10 da Declaração do Rio confirma que a melhor forma de 
tratar as questões ambientais é através da participação de todos os cidadãos interessados e 
salienta a necessidade de disponibilizar informação sobre o ambiente, o direito de 
participar nos processos de tomada de decisões e o acesso efectivo aos processos judiciais 
e administrativos, 

I. Considerando que as contribuições para as negociações, que começarão no início de 2012, 
devem ser apresentadas à ONU antes de 1 de Novembro de 2011,

1. Congratula-se com a decisão da Assembleia Geral da ONU, na Resolução 64/236, de 
convocar uma Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ao 
mais alto nível, a ter lugar no Rio de Janeiro, em Junho de 2012, que representa uma 
oportunidade única para os líderes mundiais estabelecerem a agenda da sustentabilidade 
para os próximos 10 anos;

2. Acolhe com agrado a Comunicação da Comissão intitulada "Rio+20: Rumo a uma 
economia ecológica e a uma melhor governação", mas considera que a ênfase na 
economia ecológica e no sector privado não deve desviar a atenção da necessidade de 
capacitar os cidadãos e promover uma boa governação económica para além de 
disposições institucionais; acentua que, neste contexto, a UE pode partilhar experiências 
importantes na implementação do Princípio 10 do Rio;

3. Insta a Comissão e o Conselho a assegurar que uma posição forte e unificada da UE seja 
transmitida à ONU antes de 1 de Novembro de 2011, como contribuição para as 
negociações que começarão no início de 2012;

4. Sublinha que a Cimeira Rio+20 representa uma oportunidade crucial para reforçar o 
compromisso político em relação ao desenvolvimento sustentável a nível global e as 
parcerias entre países industrializados e em desenvolvimento; 

5. Destaca que é fundamental imprimir uma maior urgência e dinamismo à implementação e 
à governação internacional das políticas de desenvolvimento sustentável cujos progressos 
têm sido lentos; 

6. Exorta a Comissão e o Conselho a assegurar que a Cimeira Rio+20 não dê apenas origem 
a declarações de boas intenções, mas também a acções concretas e objectivos 
responsáveis, necessários para permitir a transição para uma economia ecológica e uma 
melhor governação; 

7. Acentua que a Cimeira Rio+20 deve focar o reforço da relação entre agendas ambientais, 
económicas e sociais, substituindo a perspectiva dos três pilares independentes por uma 
abordagem mais coerente e interdependente; 



PE467.316v01-00 4/9 RE\871573PT.doc

PT

8. Sublinha que a Cimeira Rio+20 deve estabelecer objectivos específicos e concretos, bem 
como formas de os aferir;

9. Partilha o ponto de vista segundo o qual a transição para uma economia verde, no 
contexto da erradicação da pobreza, requer a abordagem das três seguintes dimensões 
políticas:

- Investir na gestão sustentável dos recursos essenciais e do capital natural 
- Criar o mercado e as condições regulamentares apropriados
- Melhorar a governação e o envolvimento da sociedade civil e do sector privado 

10. Realça a necessidade de incluir o princípio de uma abordagem comum e diferenciada, 
bem como o princípio do poluidor-pagador, com vista a promover uma divisão equitativa 
das responsabilidades face ao desenvolvimento sustentável global; 

11. Exorta a Comissão e o Conselho a garantir que a Cimeira Rio+20 tente encontrar uma 
solução para as disparidades persistentes e cada vez maiores em termos de equidade, a 
nível global e nacional, em virtude do actual modelo económico;

12. Acentua que a Cimeira Rio+20 deve discutir uma abordagem integrada para fazer face aos 
múltiplos desafios existentes, como a erradicação da pobreza, a saúde, a alimentação e o 
abastecimento energético;

Acções no domínio dos recursos e do capital natural

13. Salienta que a transição para uma economia verde requer acção urgente no que diz 
respeito à gestão dos recursos e do capital natural; 

14. Destaca que o acesso justo e equitativo aos recursos constitui uma condição essencial para 
o desenvolvimento e a erradicação da pobreza; realça que os países mais pobres serão os 
mais afectados pelos impactos das alterações climáticas e que, por conseguinte, 
necessitam de apoio para se adaptarem;

15. Sublinha a importância de avaliar os recursos, o capital natural e os serviços ligados a 
ecossistemas de acordo com o seu valor real, incluindo os diferentes valores culturais que 
lhes são atribuídos enquanto meios de subsistência, e de não transformar os sistemas 
naturais em mercadorias, e apela ao estabelecimento de processos de contabilidade do 
capital natural e à sua integração nas estruturas de contabilidade económica e nos 
processos de tomada de decisões políticas;

16. Acentua a necessidade urgente de abordar o problema da escassez de recursos, como as 
matérias-primas, da sua utilização sustentável e das oportunidades de reciclagem;

Água

17. Salienta que a Cimeira Rio+20 precisa de renovar o seu compromisso no sentido de 
promover uma gestão sustentável da água e considera que a criação de parcerias 
internacionais neste domínio poderia ajudar a atingir este objectivo; 

18. Sublinha a importância de uma gestão integrada das bacias hidrográficas e solicita o 



RE\871573PT.doc 5/9 PE467.316v01-00

PT

reforço das políticas destinadas a melhorar o acesso à água, a sua qualidade e eficiência; 

Meio marinho e oceanos

19. Destaca a necessidade de melhorar a governação e reforçar a protecção do meio marinho e 
dos oceanos, e considera que os mares e oceanos devem ser um dos principais pilares da 
Convenção-Quadro do Rio, além do clima e da protecção da biodiversidade;

20. Considera que deve ser assumido um compromisso firme relativamente à gestão 
sustentável da pesca, nomeadamente através do reforço das organizações regionais de 
gestão da pesca e da introdução de boas práticas em termos de instituições, fiscalização e 
mecanismos de execução; 

Energia

21. Chama a atenção para a escassez cada vez maior das fontes de energia fóssil, como o 
petróleo e o carvão, e reitera a sua contribuição para o efeito de estufa;

22. Sublinha que a transição para uma economia verde requer uma transformação radical do 
sector da energia, a fim de promover as energias renováveis e a eficiência energética, 
sobretudo nos países menos desenvolvidos, e acentua a necessidade de tecnologias de 
energias renováveis e da transferência de conhecimentos especializados;

23. Solicita objectivos e medidas globais com vista a aumentar a utilização das energias 
renováveis e a eficiência energética a nível mundial;

24. Considera que as energias renováveis e a eficiência energética têm potencial para atenuar 
as alterações climáticas, contribuir para o desenvolvimento social e económico, melhorar 
a segurança do abastecimento e proporcionar benefícios para o ambiente e a saúde;

25. Considera que os custos externos do aprovisionamento energético devem reflectir-se no 
preço da energia;

Agricultura e segurança alimentar

26. Acentua a necessidade urgente de promover a agricultura sustentável no contexto da 
erradicação da pobreza, reconhecendo que já existem sistemas agrícolas apropriados, de 
baixo impacto e multifuncionais, e que devem ser promovidos; 

27. Partilha o ponto de vista da Comissão, segundo o qual as actuais iniciativas que 
promovem a agricultura sustentável e se baseiam em acções multilaterais (como a FAO), 
actividades regionais (como a agricultura biológica) e actividades comerciais devem ser 
reforçadas e, além disso, devem ser lançadas novas iniciativas e parcerias ao abrigo das 
disposições em matéria de governação do Comité de Segurança Alimentar para aumentar 
a sustentabilidade do consumo e da produção de alimentos, promover a resistência das 
comunidades e reduzir a fome;

28. Solicita medidas globais que criem uma maior transparência no mercado dos produtos de 
base e ponham fim às especulações financeiras que contribuem para a grande volatilidade 
dos preços dos alimentos;



PE467.316v01-00 6/9 RE\871573PT.doc

PT

29. Considera que a degradação e a reafectação dos solos requerem uma resposta global e 
solicita medidas eficazes e fiscalização;

30. Sublinha a importância decisiva dos pequenos produtores, que são responsáveis pela 
maior parte do abastecimento alimentar mundial;

Florestas

31. Salienta a necessidade de promover uma gestão sustentável das florestas e de combater a 
desflorestação, bem como a necessidade de criar parcerias com os governos, a sociedade 
civil e o sector privado com vista a atingir este objectivo; 

32. Considera que a concepção do instrumento REDD+ ao abrigo da CQNUAC deve 
assegurar o respeito dos objectivos e metas globais de protecção das florestas e a 
contribuição para os mesmos;

Produtos químicos e substâncias perigosas

33. Apoia a posição da Comissão, segundo a qual é chegada a hora de estabelecer um regime 
internacional mais robusto e coerente para gerir a utilização dos produtos químicos e das 
substâncias perigosas, e a Cimeira Rio+20 deve tentar cumprir este objectivo; 

Gestão dos resíduos

34. Salienta que uma boa gestão dos resíduos não só minimiza os impactos ambientais como 
constitui uma fonte de novas matérias-primas e empregos;

Desenvolver condições para estimular os mercados e investir no capital humano 

Subsídios prejudiciais ao ambiente

35. Acentua a necessidade urgente de combater os subsídios prejudiciais ao ambiente; 

36. Solicita que a Cimeira Rio+20 lance uma série de acções coordenadas por parte dos 
diferentes países destinadas a identificar e suprimir gradualmente todos os subsídios 
prejudiciais ao ambiente até 2020, em conformidade com os compromissos de Nagoya;

Instrumentos regulamentares e baseados no mercado

37. Realça que a utilização de instrumentos regulamentares, quer a nível nacional quer 
internacional, a par com instrumentos baseados no mercado, desempenhará um papel 
fundamental para tornar a economia mais ecológica; 

38. Sublinha que as reformas fiscais destinadas a transferir a carga fiscal do trabalho para a 
utilização dos recursos e a poluição podem ajudar a criar um desfecho mutuamente 
vantajoso para o emprego e o ambiente;

39. Insta a Comissão a promover a inclusão dos aspectos ambientais nas negociações 
comerciais internacionais; 
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Financiamento 

40. Acentua que a transição para uma economia verde global exigirá um investimento 
financeiro em larga escala e sublinha que os capitais públicos não serão suficientes e que o 
financiamento público terá de catalisar e servir de alavanca para a obtenção de um 
investimento privado muito maior;

41. Convida a Cimeira Rio+20 a recomendar a reforma das estratégias de financiamento 
existentes e a criação de novos mecanismos e parcerias de financiamento público-privado 
de acordo com as necessidades; 

42. Considera que os países em desenvolvimento precisam de um quadro estável a longo 
prazo para o apoio financeiro, o reforço de capacidades e a transferência de tecnologias, a 
fim de promover o desenvolvimento sustentável e permitir que evitem a via de 
desenvolvimento com forte dependência da energia baseada no carbono seguida no 
passado pelos países industrializados;

43. Sublinha que a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) devia receber mais apoio 
financeiro para cumprir os objectivos da economia verde; 

44. Considera fundamental que os países mais pobres tenham acesso a formas inovadoras de 
financiamento para pôr fim às disparidades em termos de equidade existentes nesses 
países;

Capacitar os cidadãos

45. Considera imprescindível continuar a capacitar os cidadãos para a governação ambiental e 
solicita que a Cimeira Rio+20 efectue progressos no sentido de assegurar a 
implementação efectiva a nível mundial do Princípio 10 do Rio; considera que a UE 
possui uma vasta experiência, obtida ao longo dos 10 anos de implementação da 
Convenção de Aarhus, experiência essa que pode ser útil nas negociações internacionais;

Formação 

46. Acentua a necessidade de apoiar programas de educação e formação, nomeadamente para 
os jovens, em todos os países;

Tecnologias

47. Salienta a importância da I&D com vista a estimular a inovação, e a necessidade de 
cooperação científica e tecnológica;

48. Reconhece que a inovação, a avaliação e a transferência tecnológica é essencial para dar 
resposta aos desafios ambientais, económicos e sociais; contudo, sublinha igualmente que 
o desenvolvimento tecnológico não pode ser a única solução para os problemas 
ambientais ou a erradicação da pobreza;

49. Acentua que a introdução de tecnologias novas e emergentes não deve comprometer os 
objectivos do desenvolvimento justo e sustentável e da erradicação da pobreza; as 
tecnologias podem ter diferentes impactos ambientais, sociais e económicos; sem 
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supervisão adequada, certas tecnologias podem ocasionar a exploração insustentável de 
recursos naturais (como a água, os solos ou a biomassa), o aumento da pobreza e outros 
efeitos sociais nocivos;

50. Apoia, por conseguinte, o Plano Estratégico de Bali para o apoio tecnológico e o reforço 
de capacidades no domínio das tecnologias ligadas ao ambiente, bem como os objectivos 
de avaliação e transferência de tecnologias respeitadoras do ambiente, e solicita a criação, 
no âmbito das Nações Unidas, de uma capacidade para controlar, avaliar e prestar 
informações sobre as novas tecnologias relevantes para o desenvolvimento sustentável e a 
erradicação da pobreza;

Aferição dos progressos

51. Sublinha que a Cimeira Rio+20 deve apresentar um novo modelo alternativo para aferir o 
crescimento e o bem-estar "para além do PIB" e que o dito modelo é necessário para aferir 
os progressos num sentido lato, englobando as dimensões económica, ambiental e social; 
apela, por conseguinte, ao desenvolvimento de indicadores claros e mensuráveis que 
tenham em conta as alterações climáticas, a biodiversidade, a eficiência dos recursos e a 
inclusão social;

Melhorar a governação e o envolvimento do sector privado 

52. Acentua a necessidade urgente de melhorar a governação no domínio do desenvolvimento 
sustentável;   

53. Considera que o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) deve ser 
reforçado através da criação de uma organização ambiental multilateral global, 
convertendo, por exemplo, o PNUA numa agência especializada da ONU (como a OIT), 
visto que seria a forma mais promissora de melhorar a governação ambiental internacional 
e fazer progressos no sentido do desenvolvimento sustentável global;

54. Reitera a sua proposta tendente à criação de um tribunal internacional no domínio do 
ambiente, a fim de que a legislação ambiental global se torne mais vinculativa e fácil de 
aplicar;

55. Solicita que a Cimeira Rio+20 lance uma estratégia para reforçar a coerência entre os 
diferentes acordos multilaterais em matéria de ambiente; 

56. Destaca a necessidade de envolver actores globais, nacionais e locais nos processos de 
implementação;

57. Realça a necessidade de reforçar o envolvimento dos ministros das Finanças, 
Desenvolvimento e Ambiente, entre outros, nas políticas relativas ao desenvolvimento 
sustentável; 

58. Solicita que a Cimeira Rio+20 reforce a participação das principais partes interessadas, 
incluindo o sector privado, e sublinha que as empresas e a sociedade civil, nomeadamente 
as ONG, os movimentos sociais e as comunidades indígenas, devem desempenhar um 
papel importante; 
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59. Sublinha a importância da colaboração entre empresas e sociedade civil nos países em 
desenvolvimento com vista a obter resultados concretos; 

60. Acentua a importância do envolvimento dos cidadãos, apela à sensibilização e à prestação 
de mais informações sobre o consumo sustentável a fim de mudar valores e 
comportamentos e facilitar decisões responsáveis;

61. Sublinha que todas as principais partes interessadas devem ter um acesso pleno, aberto e 
justo a todas as negociações e reuniões intersessões e preparatórias da Cimeira Rio+20;

62. Considera que os representantes parlamentares devem desempenhar um papel activo em 
relação à conferência; o ideal seria o Parlamento Europeu ser formalmente associado à 
conferência com estatuto equivalente ao da delegação da Comissão e pelo menos o mesmo 
estatuto de que gozou noutras conferências;

63. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas.


