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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 representam um desafio decisivo para a nossa 
época, e que as suas repercussões no ambiente, na saúde humana e no ordenamento do 
território são já evidentes, afectando a capacidade de todos os países para progredir na via 
do desenvolvimento sustentável;

2. Considera que o impacto das alterações climáticas varia conforme os sectores e regiões, 
afectando especialmente as regiões montanhosas, as zonas litorais, o Mediterrâneo e as 
regiões árcticas. É evidente que as repercussões de um aumento global da temperatura se 
farão sentir com maior intensidade nas regiões mais tributárias da dinâmica da natureza 
(por exemplo, as zonas glaciares, as zonas do litoral ou as regiões montanhosas), bem 
como entre as populações vulneráveis, com o risco de um subsequente agravamento das 
disparidades regionais; 

3. Reconhece a necessidade urgente de reagir prontamente ao aquecimento global, não só 
através de medidas orientadas para uma maior redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, mas igualmente de forma proactiva através da introdução de medidas de 
adaptação à escala europeia, nacional, regional e local, a fim de limitar os efeitos 
negativos;

4. Está firmemente convicto de que a União Europeia deve manter e desenvolver o seu papel 
de liderança na luta internacional contra o aquecimento global, e considera que quaisquer 
dilações na adopção de medidas aumentará o risco de efeitos ambientais, económicos e 
sociais adversos e terá custos mais elevados;

5. Considera que só uma cooperação estreita entre os diferentes níveis de governação 
permitirá à União Europeia pôr em prática, a partir de 2013, uma estratégia articulada em 
torno da adaptação; 

6. Reconhece, por conseguinte, a necessidade de garantir a integração e a coerência da 
estratégia das medidas de adaptação em todas as políticas da União Europeia;  sublinha, 
além disso, o papel chave desempenhado pelas autoridades regionais e locais, bem como a 
importância de uma abordagem da base para o topo que tenha em conta as diferenças entre 
os habitats naturais europeus, no pleno respeito do princípio de subsidiariedade, visto estar 
convicto de que as autoridades locais são as mais habilitadas para encontrar respostas 
políticas para as suas necessidades;

7. 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 desenvolvidos até àquela 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 
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resíduos e do desenvolvimento de infra-estruturas de transporte com baixo nível de 
emissões;

8. Considera que é essencial pôr em prática políticas 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 impedir os investimentos em infra-estruturas não sustentáveis; 

9. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de criar um grupo director para o impacto e a 
adaptação (IASG), e preconiza um envolvimento pleno e activo das autoridades regionais 
e locais; 

10. Reafirma que a batalha contra as alterações climáticas pode constituir uma oportunidade 
para a adopção de um modelo de crescimento sustentável; 

11. 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. 


