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B7-0000/2013

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Conferência sobre as Alterações Climáticas 
em Varsóvia, Polónia (COP 19)
(2013/0000(RSP))

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 os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas, realizada em Bali, em 2007, e o Plano de Ação de Bali (Decisão 1/COP 13),

– 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 (MOP5), realizada em 
Copenhaga, 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 CQNUAC e a 6.ª Conferência 
das Partes ou Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP6), realizada em Cancún, 
México, de 29 de novembro a 10 de dezembro de 2010, e os Acordos de Cancún,

– Tendo em conta a próxima 17.ª Conferência das Partes (COP 17) na CQNUAC e a 7.ª 
Conferência das Partes ou Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP 7), que se 
realizou em Durban, África do Sul, de 28 de novembro a 9 de dezembro de 2011 e, em 
especial, as decisões relativas à Plataforma de Durban para um Reforço da Ação,

– Tendo em conta a 18.ª Conferência das Partes (COP 18) na CQNUAC e a 8.ª Conferência 
das Partes ou Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP8), realizada em Doha, 
Catar, de 26 de novembro a 8 de dezembro de 2012, e a adoção do Portal Climático de 
Doha,

– Tendo em conta a 19.ª Conferência das Partes (COP 19) na CQNUAC e a 9ª Conferência 
das Partes ou Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (MOP9), a realizar em Varsóvia, 
Polónia, de 13 a 23 novembro de 2013,

– Tendo em conta o pacote de medidas da UE relativas ao clima e à energia de dezembro 
de 2008,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, que altera a Diretiva 2003/87/CE de modo a incluir as atividades da 
aviação no regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade1,

– Tendo em conta 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 
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alterações climáticas»,1

– Tendo em conta as suas Resoluções, de 25 de novembro de 2009, sobre a estratégia da UE 
para a Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas2, de 10 de fevereiro de 
2010, sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas 
(COP 15)3, de 25 de novembro de 2010, sobre a Conferência sobre as Alterações 
Climáticas em Cancún (COP 16)4 , de 16 de novembro de 2011, sobre a Conferência sobre 
as Alterações Climáticas em Durban (COP 17)5, e de 22 de novembro de 2012, sobre a 
Conferência sobre as Alterações Climáticas em Doha, Catar (COP 18)6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de março de 2012, sobre um roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica competitiva em 20507,

– Tendo em conta a Comunicação consultiva da Comissão, de 26 de março de 2013, 
intitulada «O acordo internacional de 2015 sobre as alterações climáticas: Modelar a 
política climática internacional para além de 2020» (SWD(2013) 97 final),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 9 de março de 2012, sobre o seguimento 
da 17.ª Conferência das Partes (COP 17) na CQNUAC e a sétima sessão da Conferência 
das partes no Protocolo de Quioto (MOP 7) (Durban, África do Sul, de 28 de novembro a 
9 de dezembro de 2011),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 15 de maio de 2012, sobre o 
financiamento no domínio climático – financiamento de arranque rápido,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 18 de julho de 2011 e de 24 de junho de 
2013, sobre a diplomacia climática da UE,

– Tendo em conta o relatório de Síntese do Programa das Nações Unidas para o Ambiente 
(UNEP), de novembro de 2012, intitulado «The Emissions Gap Report 2012»,

– Tendo em conta as perguntas orais … da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, apresentadas nos termos do artigo 115.º do seu Regimento, e tendo 
em conta as declarações do Conselho e da Comissão,

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

A. Considerando que as alterações climáticas representam uma ameaça urgente e 
potencialmente irreversível para as sociedades humanas e o planeta, o que requer, assim, 
um tratamento a nível internacional por todas as Partes;

B. Considerando que o Portal Climático de Doha observa, com grande apreensão, o 

                                               
1 JO C 67 E de 18.3.2010, p. 44.
2 JO C 285 E de 21.10.2010, p. 1.
3 JO C 341 E de 16.12.2010, p. 25.
4 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 77.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0504.
6 P7_TA-PROV(2012)0045.
7 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0086.
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importante desfasamento entre o efeito acumulado dos atuais compromissos de atenuação 
das Partes em termos de emissões globais anuais de gases com efeito de estufa até 2020 e 
as recomendações de emissões acumuladas que permitam respeitar o objetivo de limitar o 
aumento anual médio da temperatura à superfície a 2º C (o objetivo de 2º C),

C. Considerando que, de acordo com os dados científicos apresentados pelo Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC), o objetivo de 2 ºC requer que 
as emissões globais atinjam o seu pico em 2015, diminuam pelo menos 50 % até 2050, em 
comparação com 1990, e continuem a diminuir depois dessa data; considerando que a UE 
deve, portanto, esforçar-se por obter ações concretas e a correspondente aplicação efetiva 
antes de 2020,

D. Considerando que a Conferência de Varsóvia (COP 19) será crucial a fim de assegurar os 
progressos necessários para o desenvolvimento da Plataforma de Durban e lançar as bases 
para a elaboração de compromissos e a conclusão de um acordo globalmente vinculativo 
até 2015;

E. Considerando que esse acordo global, juridicamente vinculativo, deve ser coerente com o 
princípio das «responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e das respetivas 
capacidades», mas tem de reconhecer a necessidade de todos os principais emissores 
adotarem objetivos ambiciosos e suficientes e as correspondentes medidas políticas para a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa;

F. Considerando que, na COP 16 de Cancún (2010), os países desenvolvidos se 
comprometeram a contribuir com um financiamento «novo e completar» de 100 mil 
milhões de dólares por ano, até 2020, para fazer face às necessidades decorrentes das 
alterações climáticas nos países em desenvolvimento, mas que, até à data, não se chegou a 
qualquer acordo, a nível internacional, quanto ao significado de «novo e complementar»;

Desenvolver a Plataforma de Durban

1. Salienta que é necessário desenvolver esforços significativos no quadro do Grupo de 
Trabalho ad hoc sobre a Plataforma de Durban para uma Ação Reforçada no que diz 
respeito aos princípios e ao quadro aplicáveis ao novo acordo global sobre o clima e à rota 
a seguir para conseguir este objetivo até 2015; observa, ainda, que o seu trabalho deve ser 
baseado no Quinto Relatório de Avaliação do PIAC que deverá ser apresentado em 2014;

2.  Regozija-se com a proposta de Ban-Ki Moon de organização de uma cimeira sobre o 
clima, com a participação dos dirigentes mundiais, em setembro de 2014; destaca a 
importância de um acontecimento bem preparado, com resultados significativos e 
compromissos ao mais alto nível político, a fim de assegurar e preservar o necessário 
ímpeto político antes das Conferências de 2014 e 2015;

3. Considera que os compromissos em matéria de atenuação propostos pelas Partes devem 
assentar no princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e das respetivas 
capacidades, e devem ser mensuráveis, notificáveis, verificáveis e suficientes para atingir 
o objetivo de 2º C; reitera que, consequentemente, os compromissos existentes devem ser 
revistos e mais ambiciosos, para atingir o objetivo de 2º C;
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Protocolo de Quioto

4. Regozija-se com a decisão da União Europeia e de várias outras Partes aderirem a um 
segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto, com início a 1 de janeiro de 
2013, considerando-o como uma transição para um novo regime internacional que 
implique todas as Partes, o qual deverá estar em vigor em 2020, e apela à sua célere 
ratificação, conforme acordado em Doha;

Défice de mitigação

5. Relembra que, de acordo com as conclusões do Quarto Relatório de Avaliação PIAC, os 
países industrializados têm de reduzir as suas emissões em 25 a 40 % em relação aos 
níveis de 1990, até 2020, enquanto o conjunto dos países em desenvolvimento deveria 
conseguir um desvio substancial inferior à taxa de crescimento das emissões atualmente 
previstas, na ordem dos 15 a 30 %, até 2020;

6. Reitera, por conseguinte, a urgência de aumentar o nível de ambição entre o momento 
presente e 2020, a fim de cumprirmos o objetivo de 2ºC; reitera, em especial, a 
necessidade urgente de progresso para reduzir o défice de gigatoneladas existente entre os 
dados científicos e os compromissos atuais das Partes; salienta o papel importante de 
outras medidas políticas, entre as quais a eficiência energética e a redução de HCFC, 
como contributo para a redução do défice de gigatoneladas; 

Financiamento da luta contra as alterações climáticas

7. Enfatiza que os compromissos e esforços concretos orientados para o aumento do 
financiamento climático para 100 mil milhões, até 2020, são cruciais para assegurar 
progressos em Varsóvia e atingir os compromissos globais necessários em matéria de 
mitigação; toma conhecimento da agenda para o desenvolvimento pós-2015 e exorta à 
criação de verdadeiras sinergias entre os dois processos, com resultados positivos tanto em 
matéria de política do desenvolvimento como de clima; recorda que a maioria dos 
Estados-Membros ainda não assumiu qualquer compromisso em matéria de financiamento 
das ações pós-2013 no domínio climático;

Adaptação, perdas e danos

8. Reconhece a ênfase de Doha na necessidade de fazer face às perdas e aos danos associados 
aos impactos das alterações climáticas nos países em desenvolvimento, particularmente 
vulneráveis aos efeitos adversos das alterações climáticas; toma conhecimento da decisão 
de concluir, durante a Conferência de Varsóvia, os acordos institucionais necessários para 
abordar esta questão;

Uso do solo, alteração do uso e florestas (LULUCF), Redução de emissões por 
Desmatamento e Degradação (REDD+)

9. Toma conhecimento do papel vital desempenhado pelo setor LULUCF e a REDD+ na 
redução das emissões e, em particular, na redução do défice de mitigação até 2020;
observa que são necessários mais esforços relativamente a uma contabilidade completa 
para assegurar a integridade ambiental do contributo do setor para a redução das emissões; 
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Aviação e transporte marítimo internacionais

10. Destaca que, apesar de a UE ter recentemente aceite suspender a inclusão dos voos 
internacionais no regime de comércio de emissões da UE, esta derrogação é válida por 
apenas um ano e condicionada a negociações internacionais que resultem em decisões 
tangíveis quanto a uma medida geral, baseada no mercado, relativa às emissões da aviação 
internacional; 

11. Apela novamente à criação de um instrumento internacional com objetivos de redução das 
emissões globais para diminuir o impacto climático do transporte marítimo internacional;

Diplomacia climática

12. Salienta, neste contexto, a importância de a União Europeia, enquanto ator de primeiro 
plano, falar em uníssono durante a Conferência a favor de um acordo internacional e de se 
manter unida a este respeito (particularmente este ano, em que um Estado-Membro acolhe 
e preside a COP 19);

Delegação do Parlamento Europeu

13. É seu entender que a delegação da UE desempenha um papel vital nas negociações sobre 
as alterações climáticas e, por conseguinte, considera inaceitável que os deputados ao 
Parlamento Europeu não tenham podido participar nas reuniões de coordenação da UE em 
anteriores Conferências das Partes; espera que, pelo menos, o presidente da delegação do 
Parlamento Europeu seja autorizado a participar nas reuniões de coordenação da UE em 
Varsóvia;

14. Observa que, em conformidade com o acordo-quadro concluído entre a Comissão e o 
Parlamento Europeu em novembro de 2010, a Comissão deve facilitar a inclusão de 
deputados europeus, na qualidade de observadores, nas delegações da União que 
negoceiam acordos multilaterais; recorda que, em conformidade com o Tratado de Lisboa 
(artigo 218.º do TFUE), o Parlamento Europeu deve dar a sua aprovação à celebração de 
acordos entre a União e países terceiros ou organizações internacionais;

°

°         °

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Secretariado da CQNUAC, 
solicitando a sua distribuição a todas as Partes Contratantes que não pertençam à União 
Europeia.


