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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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:

1. Considera que as alterações climáticas constituem um desafio decisivo da era em que 
vivemos, sendo neste momento patente que se repercutem no ambiente, na saúde humana 
e no ordenamento do território, suscitando dificuldades acrescidas a todos os países na 
sua progressão para o desenvolvimento sustentável;

2. Acolhe favoravelmente a publicação do Livro Branco da Comissão intitulado "Adaptação 
às alterações climáticas: para um quadro de acção europeu"; salienta o facto de as 
alterações climáticas constituírem um desafio com forte impacto regional, que requer 
uma abordagem coordenada a nível da União Europeia que englobe  as diferentes 
políticas comunitárias e os vários níveis de intervenção, europeu, nacional, regional e 
local;

3. Considera que o impacto das alterações climáticas é heterogéneo, consoante os sectores 
em consideração e as regiões europeias, como revela o estudo da Comissão intitulado 
“Regiões 2020” 1: as regiões mais sujeitas à influência das alterações climáticas são as 
que se situam na Europa do Sul e de Leste, sobretudo as regiões insulares e costeiras, as 
regiões ultraperiféricas e as zonas em que existe um elevado risco de escassez de água, 
com a ameaça concomitante de aumento das disparidades regionais, inclusive entre 
regiões do mesmo país;   

4. Lamenta que, durante o actual período de programação (2007-2013), os Estados-
Membros  outorguem somente 3% (9 mil milhões de euros) do financiamento total a 
medidas em prol da eficiência energética e das energias renováveis, no quadro de 
programas operacionais, e que este investimento seja até mesmo inferior nos novos 
Estados-Membros, situando-se em 2,4%; 

5. Reconhece a necessidade premente de reagir com prontidão ao aquecimento global, não 
só mediante a adopção de medidas juridicamente vinculativas, destinadas a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, como também através do lançamento de planos 
regionais e medidas proactivas de adaptação, por exemplo, acções generalizadas de 
reflorestação à escala europeia, nacional, regional e local, e ainda através da cooperação 
transfronteiriça, a fim de circunscrever os efeitos negativos de tal fenómeno;

6. Está firmemente convicto de que a União Europeia deve manter e intensificar o seu papel 
de liderança na luta internacional contra o aquecimento global e considera que quaisquer 
dilações neste domínio virão aumentar o risco de ocorrência de efeitos ambientais, 
económicos e sociais adversos, sendo de molde a ocasionar custos mais elevados;

7. Considera que, graças a políticas inteligentes em matéria de energia que promovam 
activamente as fontes de energia renováveis, a descentralização do aprovisionamento 
energético e a eficiência energética nos respectivos territórios, as regiões podem não só 
contribuir para combater os efeitos das alterações climáticas, como também criar 
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oportunidades económicas e perspectivas para os seus cidadãos;

8. Salienta que os sectores de importância estratégica para as regiões geograficamente 
periféricas, como seja o sector agrícola, não deverão ter de suportar encargos excessivos a 
título do quadro das acções de adaptação às alterações climáticas, incorrendo no risco de 
hipotecar, por esta razão, o futuro das comunidades rurais sustentáveis;

9. Considera que apenas uma estreita cooperação a todos os níveis de governação (União 
Europeia, Estados-Membros e autoridades regionais e locais), aliada à cooperação e ao 
intercâmbio permanente de informações com os países vizinhos da UE, permitirá à União 
Europeia aplicar uma estratégia de transformação que culmine numa sociedade com um 
baixo nível de emissões de carbono; 

10. Reconhece a necessidade de harmonizar as diferentes áreas de intervenção, quer 
associando plenamente as autoridades regionais e locais nas fases de concepção, 
elaboração e aplicação de estratégias e planos de acção nacionais de combate às 
alterações climáticas, quer beneficiando do planeamento estratégico regional, nele 
integrando todos os factores inerentes às alterações climáticas; 

11. Reconhece, por conseguinte, a necessidade de garantir, por um lado, que a estratégia de 
adaptação seja integrada nas políticas da União Europeia, atribuindo particular 
importância à coordenação de acções e medidas no quadro das políticas agrícola, regional 
e ambiental da UE, e, por outro lado, que essas políticas sejam coerentes com a estratégia 
de adaptação; frisa o papel crucial que as autoridades regionais e locais desempenham e a 
necessidade de uma abordagem vertical, da base para o topo, que tenha em conta as 
diferenças entre habitats naturais na Europa, em perfeita consonância com o princípio da 
subsidiariedade; assiste-lhe a convicção de que as autoridades locais são as que se 
encontram em melhor posição para definir soluções políticas para as suas próprias 
necessidades;  

12. Acolhe favoravelmente a iniciativa do Livro Branco que visa criar um mecanismo de 
intercâmbio de informações; espera que esse mecanismo fique operacional até 2011 e que 
sejam igualmente elaborados, até essa data, modelos e instrumentos de previsão; convida 
os Estados-Membros, bem como as autoridades regionais e locais, a promoverem e a 
partilharem as suas práticas em todos os aspectos relativos às políticas de adaptação às 
alterações climáticas, nomeadamente no domínio da eficiência energética, da gestão dos 
resíduos e do desenvolvimento de infra-estruturas de transporte com baixo nível de 
emissões;

13. Recomenda a criação e o financiamento de uma plataforma de vigilância das alterações 
climáticas como forma de apoio às autoridades regionais e locais no que respeita à 
aquisição e ao intercâmbio de conhecimentos e boas práticas locais em matéria de clima;

14. Entende que as regiões ultraperiféricas, devido à sua situação especial - exposta no artigo 
349.º do Tratado de Lisboa - e à sua situação geográfica em zonas intertropicais, são  
sensíveis às consequências das alterações climáticas e que, por esse motivo, deveriam 
merecer especial atenção por parte da Comissão; solicita, por conseguinte, à Comissão, 
que elabore um estudo de impacto e um plano de acção específico para as regiões 
ultraperiféricas e apoie o intercâmbio de informações e de boas práticas entre as 
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autoridades locais dessas regiões e as autoridades regionais de países terceiros situados 
no respectivo enquadramento geográfico;

15. Considera que é essencial pôr em prática políticas, nomeadamente a nível regional e 
local, capazes de subordinar tanto o investimento público e privado como determinadas 
medidas administrativas (por exemplo, as licenças de construção e os planos urbanísticos) 
à realização de uma avaliação do impacto climático, a fim de incentivar os investimentos 
da UE em infra-estruturas de elevada qualidade ambiental; apela para que haja a maior 
preocupação em garantir que a avaliação dos efeitos das alterações climáticas constitua 
parte integrante do processo de aprovação de propostas de projectos financiados com 
fundos europeus nos domínios da eficiência energética, da gestão de resíduos e da criação 
de infra-estruturas;

16. Frisa que as regiões geograficamente periféricas, em particular as regiões costeiras, 
podem constituir fontes abundantes de energias renováveis, susceptíveis de facilitar a 
respectiva adaptação às alterações climáticas; 

17. Considera que, do ponto de vista microclimático, há que proceder a uma maior 
impermeabilização dos solos nas zonas e nas cidades com uma acentuada densidade 
populacional;

18. Exorta a Comissão a utilizar a política de coesão para promover o desenvolvimento de 
recursos renováveis, com maiores sinergias entre as áreas da investigação e do 
desenvolvimento e a política de desenvolvimento regional, bem como a abolir todos os 
entraves administrativos à exploração de tais recursos;

19. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de criar um grupo director para o impacto e a 
adaptação (IASG) e requer, em consonância com o princípio da subsidiariedade, o 
envolvimento pleno e activo das autoridades regionais e locais nesse grupo e nos 
respectivos procedimentos;

20. Reafirma que as medidas destinadas a atenuar os efeitos das alterações climáticas podem 
constituir uma oportunidade para definir um modelo de crescimento sustentável que, 
posteriormente, poderia ser adaptado a outros países extra-comunitários, e que a transição 
para uma economia sem emissões de carbono pode representar um avanço significativo 
em termos de criação de novos postos de trabalho; 

21. Solicita à Comissão que inclua nas próximas Perspectivas Financeiras uma dotação 
adequada que permita pôr em prática, a todos os níveis de governação, políticas eficazes 
de adaptação às alterações climáticas; recomenda ainda aos Estados-Membros e às 
regiões que ponderem a possibilidade de utilizar os mecanismos facultados pelos fundos 
estruturais para levar a cabo projectos sustentáveis a mais longo prazo; frisa que o Fundo 
de Solidariedade da União Europeia (FSUE) existe para dar resposta a  necessidades 
urgentes e expressar a solidariedade da UE com as regiões sinistradas;

22. Realça que se impõe integrar a prevenção das alterações climáticas e a protecção do 
ambiente nos objectivos de crescimento e de convergência cometidos à política de coesão 
da UE, sem que tal se substitua, porém, às missões tradicionais da política estrutural.
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