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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que as alterações climáticas são um fenómeno global e têm um impacto 
desigual nas regiões à escala mundial; considerando que até mesmo os aspectos sócio-
económicos, os custos e os benefícios serão diferentes, tanto nos países em 
desenvolvimento como nos países mais desenvolvidos; considerando que a resposta às 
alterações climáticas tem, por conseguinte, de integrar medidas de adaptação, juntamente 
com estratégias para garantir uma via eficaz rumo a um desenvolvimento sustentável,
através de planos de acção claros e abrangentes em todos os sectores em causa,

B. Considerando que a mitigação das causas das alterações climáticas, por um lado, e as 
medidas de adaptação tendentes a limitar o respectivo impacto, por outro, nem sempre
podem ser separadas; considerando que iniciativas legislativas recentes da UE em matéria 
de rotulagem de pneus, rotulagem energética e rendimento energético dos edifícios, como 
parte do pacote sobre eficiência energética, desempenham um importante papel para a 
redução das emissões de CO2, e têm de ser também integradas em futuras intervenções 
relativas a novos padrões energéticos ao nível da UE,

C. Considerando que as alterações climáticas terão inevitavelmente um impacto sobre a
oferta assim como sobre a procura energética; considerando que as condições 
meteorológicas como precipitação intensa, aumento da temperatura, ondas de calor, secas, 
tempestades severas, inundações e incêndios podem causar interrupções significativas e 
danos nas infraestruturas de abastecimento de energia, afectando por conseguinte 
directamente a produção, o transporte e a distribuição de energia aos respectivos
consumidores finais,

D. Considerando que a diversificação das fontes e dos fornecedores de energia é um 
instrumento importante para garantir a igualdade de acesso a um abastecimento adequado 
de energia, que seja ao mesmo tempo conforme com o objectivo da UE de reforçar a 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis e de reduzir as emissões de CO2,

E. Considerando que a Comissão e os Estados-Membros devem integrar medidas de 
adaptação aquando da aplicação e modificação da legislação, de políticas e programas 
existentes e futuros,

1. Reconhece que fenómenos climáticos extremos, juntamente com a prevista subida do 
nível dos mares e maiores variações de precipitação requerem medidas de adaptação, 
inclusive dentro dos actuais sistemas de infraestrutura, o que gerará custos elevados, mas, 
no entanto, suportáveis, já que são muito inferiores aos custos devidos à inacção a médio e 
a longo prazo; exorta a Comissão e os Estados-Membros a fornecerem, no âmbito de um 
plano de acção nacional específico, informações sobre esses custos e a respectiva
distribuição;

2. Observa que, a fim de prevenir catástrofes, é necessário adoptar novas medidas em todos 
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os sectores industriais, tais como um número acrescido de controlos em matéria de
segurança, consumo ou produção de energia que ampliem as actuais normas harmonizadas 
relativas à construção, como Eurocódigos para autorizar a utilização de edifícios, 
incluindo os edifícios industriais, e que cumpram as disposições da Directiva 85/337/CEE, 
com a redacção que lhe foi conferida pela Directiva 97/11/CE, e da Directiva 2001/42/CE 
relativa à avaliação do impacto ambiental (AIA) e à avaliação ambiental estratégica 
(AAE);

3. Salienta que as medidas de abastecimento energético e relativas ao acesso à energia 
devem ser definidas num contexto de solidariedade entre Estados-Membros, e que a UE 
deve contribuir para uma mudança da política global no sentido da eficiência energética, e 
garantir fontes de energia renováveis, de acordo com o calendário estabelecido na 
Directiva 2009/28/CE; exorta os Estados-Membros a apresentarem, até 30 de Junho de 
2010, os seus planos de acção nacionais de acordo com os modelos e parâmetros 
estabelecidos pela UE;

4. Assinala que a UE e os Estados-Membros devem clarificar o montante da sua contribuição 
financeira para efeitos de cooperação tecnológica com os seus parceiros, no intuito de
reforçar os investimentos, tanto privados como públicos, em particular, em relação ao seu 
futuro Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética e Plano Nacional de Acção 
para as Energias Renováveis, e enaltece a comunicação da Comissão em que esta se 
compromete a aumentar de forma substancial os fundos destinados à investigação no 
domínio da energia, a fim de desenvolver uma economia energética sustentável;

5. Reconhece que as actuais alterações climáticas têm um impacto considerável no 
desenvolvimento económico e poderiam causar graves perturbações nas actividades 
económicas e sociais; considera que as medidas de adaptação económica, incluindo uma 
mudança no sentido de uma produção industrial mais sustentável, requerem ao mesmo 
tempo a disponibilização de fundos suficientes para medidas de adaptação e de mitigação, 
e que estas medidas não se devem limitar à utilização das receitas do regime do comércio 
de licenças de emissão, mas carecem de fundos inovadores adicionais, tanto de fontes 
públicas como privadas;

6. Considera que (também no que diz respeito às decisões em matéria de adaptação) o 
impacto num sector terá amiúde repercussões noutros sectores, pelo que pede à Comissão 
que tenha em conta essas interacções ao aplicar as medidas de adaptação;

7. Solicita à Comissão que pondere o reforço dos fundos públicos atribuídos à cooperação 
internacional no futuro 8.° Programa-Quadro (PQ8) com:

a. os países desenvolvidos, a fim de incrementar a difusão de tecnologias renováveis,

b. os países em desenvolvimento, para apoiar a sua luta contra as alterações climáticas, 
que afectam as regiões mais vulneráveis desses países;

8. Releva a necessidade de aumentar os recursos financeiros para I&D em matéria de 
alterações climáticas, assim como a iniciativa da Comissão para criar com os Estados 
Membros um sistema de informação ambiental integrado e partilhado à escala mundial, a 
fim de melhorar a disponibilidade dos dados sobre as alterações causadas ao ambiente, já 



PA\797449PT.doc 5/5 PE797.449v01-00

PT

que também outras medidas têm de ser tomadas em consideração, como um reforço 
considerável dos meios de financiamento para efeitos de mitigação e adaptação 
relacionadas com os programas e projectos de I&D;

9. Salienta, neste contexto, a grande importância das iniciativas a nível local para participar 
activamente na luta contra as alterações climáticas, e chama a atenção para o importante 
papel do intercâmbio de informações sobre boas práticas e de campanhas de informação 
adequadas, em coordenação com as iniciativas mais amplas empreendidas pelas 
autoridades nacionais e pela UE.


