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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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 a adaptação às alterações climáticas pode ter repercussões em todas as 
políticas da UE, exigindo, por conseguinte, dados fiáveis quanto ao âmbito e à dimensão 
das modificações necessárias,

B. Considerando que a legislação europeia em vigor, que regula directamente questões 
ambientais, deve proporcionar uma base coerente de reforço da capacidade da UE para 
enfrentar as consequências das alterações climáticas,

C. Considerando que as medidas adoptadas a nível europeu devem estabelecer e cumprir os 
padrões mais elevados no que se refere ao respeito do ambiente tanto a curto, como a 
longo prazo (incluindo a adaptação às alterações climáticas),

D. Considerando que a dimensão global das alterações climáticas, bem como as suas 
consequências sociais e económicas, devem obrigar a União Europeia a apoiar os países 
mais vulneráveis e menos desenvolvidos,

E. Considerando que os êxitos registados até à data, por alguns Estados-Membros, na 
redução dos gases com efeito de estufa têm de ser considerados aquando do 
estabelecimento de obrigações futuras,

1. Sublinha a necessidade de dados fiáveis, de fácil acesso e compreensão, relativos às 
alterações climáticas, ao seu impacto e a eventuais medidas de adaptação; apoia a 
proposta da Comissão de facilitar o intercâmbio de informações e de resultados de 
pesquisas através de um sistema informático e de uma base de dados adequados;

2. Salienta que o acervo comunitário existente em matéria de ambiente (como a directiva 
"Aves selvagens1", a directiva "Habitats"2, a directiva-quadro "Água"3 e a directiva 
"Inundações"4) deve ser implementado de forma plena e coerente em toda a UE; acolhe 
com agrado a intenção da Comissão de definir rapidamente orientações, de modo a 
integrar as necessidades de adaptação na implementação do referido acervo; solicita à 
Comissão que exerça plenamente os novos poderes que o Tratado de Lisboa lhe confere 
ao abrigo do artigo 260.º, de molde a cumprir o seu papel de guardiã dos Tratados;

3. Considera que a responsabilidade de efectuar investimentos ecológicos deve ser partilhada 
por todos os Estados-Membros e partes interessadas; insta a Comissão a considerar a 
possibilidade de apresentar propostas adequadas de inclusão da adaptação às alterações 

                                               
1 Directiva 79/409/CEE do Conselho relativa à conservação das aves selvagens, JO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
2 Directiva 92/43/CEE do Conselho relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens, JO 
L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 Directiva 2000/60/CE que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, JO L 
327 de 22.12.2000, p. 1.
4 Directiva 2007/60/CE relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações, JO L 288 de 6.11.2007, p. 27.
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climáticas na directiva relativa à avaliação do impacto ambiental1 e na directiva relativa à 
avaliação ambiental estratégica2; sugere que a verificação da vertente climática seja 
integrada nos projectos de infra-estruturas financiados pela UE com a maior brevidade 
possível;

4. Considera ser necessário, tendo em conta o fracasso relativo da Cimeira de Copenhaga 
sobre as Alterações Climáticas, envidar esforços no sentido de assegurar o apoio 
necessário aos países em desenvolvimento face às suas exigências de adaptação, para além 
da ajuda pública ao desenvolvimento (APD) e do objectivo traçado de 0,7%;

5. Sublinha que as receitas geradas pela venda em leilão das licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa no âmbito do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE UE), incluindo os leilões para a aviação e o transporte marítimo, devem ser 
disponibilizadas para apoiar os Estados-Membros na adaptação às alterações climáticas 
em conformidade com o princípio da solidariedade; 

6. Considera que a prioridade no âmbito do Sétimo Programa-Quadro, em vigor, e de futuros 
programas de investigação, deve ser a realização de estudos e o financiamento do 
desenvolvimento tecnológico nos países que incorram em custos elevados para 
implementar as medidas de adaptação;

7. Salienta a necessidade de conceder às comunidades e aos grupos sociais mais 
desfavorecidos um apoio adequado no que diz respeito aos elevados custos das medidas 
de adaptação;

8. Sublinha que os investimentos numa economia de baixas emissões e na promoção da 
eficiência energética e da produção ecológica não podem contribuir para agravar as 
discrepâncias de desenvolvimento entre Estados-Membros.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no 
ambiente, JO L 175 de 5.7.1985, p. 40, alterada pelas Directivas 97/11/CE e 2003/35/CE.
2 Directiva 2001/42/CE relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, JO L 
197 de 21.7.2001. p. 30.
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