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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a equidade é um princípio orientador da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) e do Acordo de Paris;

B. Considerando que as alterações climáticas são um dos principais motores da degradação 
do ambiente, com um impacto negativo na segurança alimentar e da água, no acesso aos 
recursos naturais, na saúde humana e na migração; que estes fenómenos também 
ameaçam, direta ou indiretamente, o pleno gozo dos direitos humanos, nomeadamente 
os direitos à vida, à água e ao saneamento, à alimentação, à saúde e à habitação; que a 
capacidade de as pessoas se adaptarem às alterações climáticas está indissociavelmente 
ligada ao seu acesso a direitos humanos básicos e à saúde dos ecossistemas de que 
dependem para a sua subsistência e bem-estar; que as alterações climáticas podem 
inverter o desenvolvimento humano através de uma menor produtividade agrícola, 
maior insegurança em termos de disponibilidade de alimentos e água, maior exposição a 
catástrofes naturais extremas, o colapso dos ecossistemas e o aumento dos riscos para a 
saúde; que a União se comprometeu a implementar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), tanto nas suas políticas internas como externas;

C. Considerando que, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC), as alterações climáticas implicam riscos desproporcionados e 
assimétricos para os sistemas humanos e naturais devido a diferenças em termos de 
vulnerabilidade e de exposição; que as alterações climáticas exacerbam desigualdades 
sociais existentes, levando a que os grupos vulneráveis sofram de uma forma 
desproporcionada os seus efeitos adversos, o que resulta num ciclo vicioso de cada vez 
maiores desigualdades; que, de acordo com o relatório do relator especial das Nações 
Unidas para a pobreza e os direitos humanos, as alterações climáticas irão exacerbar a 
pobreza e a desigualdade existentes; que o maior impacto se fará sentir nos países e nas 
regiões pobres, bem como nos locais onde as populações pobres vivem e trabalham, e 
que os países em desenvolvimento irão suportar cerca de 75-80 % dos custos das 
alterações climáticas;

D. Considera que os países menos avançados (PMA), os países frágeis e os pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento (PEID) são os mais afetados pelos efeitos das 
alterações climáticas, pelo que devem ter prioridade; que as alterações climáticas têm 
consequências dramáticas para o desenvolvimento económico a longo prazo dos países 
em desenvolvimento e, em particular, dos PMA; que, segundo a OCDE, os PMA 
enfrentam obstáculos significativos na sua luta contra as alterações climáticas devido 
aos seus elevados níveis de pobreza, baixos níveis de escolaridade e à sua limitada 
capacidade humana, institucional, económica, técnica e financeira;

E. Considerando que, de acordo com a OCDE, o progresso socioeconómico dos PMA 
depende fortemente de setores sensíveis ao clima; que uma adaptação ecossistémica 
aumenta a resiliência e reduz a vulnerabilidade das pessoas e do ambiente às alterações 
climáticas; que as áreas habitadas por 370 milhões de pessoas pertencentes a povos 
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indígenas constituem 24 % das terras à escala mundial e contêm 80 % da biodiversidade 
mundial;

F. Considerando que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), prevê-se 
que, a partir de 2030, as alterações climáticas contribuam para cerca de 250 mil mortes 
adicionais por ano devido a má-nutrição, malária, diarreia e «stress» térmico; que, 
segundo a UNICEF, 160 milhões de crianças vivem em zonas de seca extrema e que 
mais de 500 milhões vivem em zonas de ocorrência extremamente elevada de 
inundações; que está cientificamente comprovada a interligação entre as crises 
sanitárias, ambientais e climáticas, conforme demonstrado pela pandemia de Covid-19; 
que, devido às alterações climáticas e à perda de biodiversidade, estas crises poderão 
multiplicar-se nas próximas décadas;

G. Considerando que o Parlamento, na sua Resolução, de 16 de janeiro de 2018, sobre 
mulheres, igualdade de género e justiça climática,1 reconhece que as mulheres são 
especialmente vulneráveis às alterações climáticas, cujos efeitos as atingem de forma 
desproporcional devido aos papéis que desempenham na sociedade;

1. Entende que a UE tem a responsabilidade histórica de ser o signatário mais ambicioso 
do Acordo de Paris, tanto através dos seus próprios compromissos como da prestação de 
assistência a terceiros, e que deve reconhecer as suas responsabilidades climáticas e 
ambientais e agir em conformidade dando um exemplo credível; salienta que a melhor 
forma de diplomacia climática é demonstrar liderança mundial, conforme assumido no 
Pacto Ecológico Europeu, mediante um verdadeiro compromisso para com os objetivos 
do Acordo de Paris e mediante políticas e metas da UE conformes com este acordo, 
assim como liderança em matéria de biodiversidade através da Convenção sobre 
Diversidade Biológica; relembra o princípio das «responsabilidades comuns mas 
diferenciadas e em função das capacidades», que atribui à União e aos 
Estados-Membros uma responsabilidade especial, bem como capacidade para agir;

2. Relembra que os países em desenvolvimento e as respetivas populações são 
particularmente afetados pelos impactos negativos das alterações climáticas, tais como 
catástrofes naturais e perturbações meteorológicas extremas, nomeadamente ciclones, 
tempestades, inundações, secas, erosão, aumento do nível das águas, ondas de calor e 
incêndios; insta, por conseguinte, a UE a reforçar o seu apoio, enquanto parte da sua 
ação externa, à atenuação e adaptação climática, bem como à proteção e recuperação da 
biodiversidade, assim como a intensificar a sua assistência técnica e a partilhar as boas 
práticas com os países em desenvolvimento;  recorda a sua posição de que pelo menos 
45 % do financiamento do Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (IVCDCI) proposto para 2021-2027 
deve apoiar os objetivos climáticos e ambientais, sem implicar quaisquer prejuízos; 
observa que uma parte maior do financiamento do desenvolvimento deve destinar-se a 
objetivos relacionados com o clima e a esforços para reforçar a resiliência às alterações 
climáticas nos países em desenvolvimento; reitera a necessidade de reforçar a inclusão 
das abordagens de atenuação e de adaptação às alterações climáticas, bem como de 
integrar essas abordagens em políticas e programas mais abrangentes de ajuda pública 
ao desenvolvimento;

1 Textos aprovados, P8_TA(2018)0005.
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3. Realça que as alterações climáticas têm um impacto considerável na saúde humana, por 
exemplo através de inundações, secas, ondas de calor e incêndios; relembra que os 
países em desenvolvimento são os mais vulneráveis e muitas vezes os menos equipados 
para atenuar este impacto na saúde; salienta, por conseguinte, a importância da saúde na 
ajuda ao desenvolvimento relacionada com as alterações climáticas que é prestada 
nestes países; insta a Comissão e os Estados-Membros a protegerem as crianças 
afetadas pelas consequências das alterações climáticas;

4. Relembra a importância da participação de todos os países nos processos de decisão no 
âmbito da CQNUAC; salienta que o atual processo de decisão no âmbito da CQNUAC 
não permite a participação plena dos PMA e que tem de ser melhorado para incentivar a 
participação dos representantes dos países pobres e vulneráveis; insta a presidência da 
COP26 e as presidências futuras a explorarem formas de assegurar que os 
representantes dos PMA e dos PEID, que dispõem de menos recursos para participar em 
condições de igualdade com os representantes dos países desenvolvidos, não sejam 
estruturalmente desfavorecidos; insta a representação da UE nas COP a reforçar o 
compromisso para com os representantes de países vulneráveis; relembra o importante 
contributo dos jovens dos países em desenvolvimento para a sensibilização à escala 
mundial para as alterações climáticas e, neste sentido, sublinha a importância de 
reforçar a sua influência, nomeadamente garantindo que o seu contributo seja tratado e 
representado em pé de igualdade;

5. Observa que a UE, os seus Estados-Membros e o Banco Europeu de Investimento são, 
em conjunto, o maior contribuinte para o financiamento público da luta contra as 
alterações climáticas destinado a países em desenvolvimento, tendo contribuído com 
21,7 mil milhões de euros em 2018; observa que são poucos os Estados-Membros que 
disponibilizam financiamento para a luta contra as alterações climáticas além dos seus 
compromissos de ajuda pública ao desenvolvimento (APD); reitera que o financiamento 
da luta contra as alterações climáticas deve ser adicional, conforme exigido no âmbito 
da CQNUAC; recorda o apoio dado na sua Resolução, de 25 de outubro de 2018, sobre 
a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2018, em Katowice, 
na Polónia (COP 24)2, para a criação de um mecanismo da UE específico e automático 
de financiamento público que preste um apoio adicional e adequado no sentido de 
cumprir a quota-parte da União do objetivo de conceder 100 mil milhões de dólares dos 
EUA a financiamento internacional no domínio do clima até 2020 e até, pelo menos, 
2025, a partir de uma multiplicidade de fontes no contexto de medidas de atenuação 
significativas; exorta todos os Estados-Membros da UE a cumprirem os seus 
compromissos em matéria de financiamento da luta contra as alterações climáticas, a 
aumentarem o seu financiamento com base, nomeadamente, em subvenções, em 
especial para os PMA e os PEID, e a considerarem aumentar o apoio financeiro durante 
o período de 2020-2025, como parte de um programa internacional mais alargado; 
salienta a importância do investimento privado para a ação climática e considera que 
devem ser mobilizadas fontes de financiamento novas e adicionais para assegurar a 
aplicação efetiva dos contributos determinados a nível nacional (CDN);

6. Congratula-se com as contribuições dos Estados-Membros da UE para o Fundo Verde 
para o Clima (FVC) e com a criação da plataforma internacional de financiamento 

2 Textos aprovados, P8_TA(2019)0079.
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sustentável para reforçar a mobilização de capital privado para investimentos 
ambientalmente sustentáveis; insiste sobretudo na importância do FVC para a 
catalisação de fluxos financeiros públicos e privados para o desenvolvimento com 
emissões reduzidas e resiliência às alterações climáticas, em benefício dos países em 
desenvolvimento; insta o Fundo Verde para o Clima a simplificar os procedimentos de 
acesso a financiamento no âmbito do programa, por forma a que os países altamente 
vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, nomeadamente os PMA e os PEID, 
possam avançar rapidamente com a preparação dos seus planos nacionais de adaptação; 
congratula-se com o trabalho realizado neste contexto pelo programa de apoio 
preparatório e de disponibilidade («Readiness and Preparatory Support Programme») do 
Fundo Verde para o Clima;

7. Solicita que o objetivo pós-2025 do financiamento da luta contra as alterações 
climáticas satisfaça as necessidades dos países mais vulneráveis, em particular mediante 
o aumento dos recursos para a consecução de objetivos intermédios quantitativos 
específicos, incluindo um objetivo intermédio relativo ao financiamento da adaptação, 
em consonância com o artigo 9.º, n.º 4, do Acordo de Paris, um objetivo intermédio 
relativo ao financiamento da atenuação, incluindo medidas baseadas nos ecossistemas, 
um objetivo intermédio relativo ao financiamento de perdas e danos e ao financiamento 
com base em subvenções, bem como objetivos qualitativos, tais como o planeamento e 
a execução de uma adaptação pertinente, inclusiva e participativa, e a eliminação de 
obstáculos ao acesso ao financiamento disponível; considera que os futuros objetivos 
relativos ao financiamento devem ter em conta as necessidades dos países em 
desenvolvimento, bem como o princípio da equidade do Acordo de Paris, na 
determinação das contribuições da UE; reconhece a importância do reforço da 
mobilização de recursos de apoio aos esforços para prevenir, minimizar e solucionar as 
perdas e danos associados aos efeitos adversos das alterações climáticas em países 
especialmente vulneráveis;

8. Recorda que a análise de 2019 do Mecanismo Internacional de Varsóvia reconhece a 
importância da aplicação do referido mecanismo, em particular para as populações 
vulneráveis; incentiva vivamente a UE a apoiar os apelos dos PMA no sentido de adotar 
um mecanismo de financiamento específico para perdas e danos associados aos efeitos 
adversos das alterações climáticas, no âmbito da CQNUAC; apela à criação de fontes 
novas e adicionais de financiamento de perdas e danos; considera que os 
Estados-Membros podiam usar de forma mais aprofundada a suspensão, o alívio ou o 
cancelamento específicos da dívida numa base casuística para os PMA e os PEID mais 
vulneráveis, com o objetivo específico de contribuir para a luta contra as alterações 
climáticas e enquanto parte de um quadro internacional mais abrangente;

9. Considera que os mecanismos do mercado internacional de carbono devem ser 
concebidos de forma a evitar impactos negativos nas comunidades locais; insta a UE e 
os Estados-Membros a defenderem salvaguardas sociais e ambientais sólidas assentes 
em direitos, incluindo o consentimento prévio livre e esclarecido e o princípio de «não 
prejudicar», bem como mecanismos de reclamação geridos por um organismo 
independente e por entidades de supervisão isentas de conflitos de interesses em todos 
os mecanismos do mercado internacional de carbono, assim como a assegurarem, em 
particular, que todos os mecanismos previstos no artigo 6.º do Acordo de Paris 
respeitem e protejam plenamente os direitos das comunidades locais; reitera o seu apoio 
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ao estabelecimento de uma quota-parte dos proveitos para prestar apoio financeiro às 
populações mais vulneráveis aos impactos adversos das alterações climáticas;

10. Relembra o princípio de «não prejudicar», no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, e 
exorta a Comissão a assegurar rapidamente a plena coerência entre os acordos 
comerciais e de investimento, em vigor e futuros, e a restante regulamentação à escala 
mundial com os objetivos internacionais em matéria de ambiente e de clima, 
nomeadamente o Acordo de Paris e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável; reitera ainda o seu convite à Comissão no sentido de apresentar uma 
proposta de legislação europeia assente na devida diligência, de forma a garantir cadeias 
de abastecimento sustentáveis e sem desflorestação para os produtos colocados no 
mercado interno; reitera o seu apoio a que se acabe com as exportações da UE de 
recursos residuais, a uma melhor economia circular em todo o mundo e à introdução de 
uma proibição mundial de plástico de utilização única; salienta ainda que o 
cumprimento dos nossos objetivos em matéria de clima não deve ocorrer em detrimento 
da biodiversidade; considera que a política em matéria de bioenergia carece de critérios 
ambientais e sociais rigorosos, a fim de prevenir a apropriação ilegal de terras e a 
desflorestação; insta a União e os Estados-Membros a apoiarem, na próxima 
Assembleia Geral das Nações Unidas, o reconhecimento mundial ao direito a um 
ambiente saudável;

11. Salienta que as alterações climáticas e a degradação ambiental interagem cada vez mais 
com as causas da movimentação de refugiados, pois os efeitos das alterações climáticas 
e de catástrofes naturais forçam as populações a abandonarem as suas casas; salienta 
que, devido às alterações climáticas e à perda de biodiversidade, estas crises poderão 
multiplicar-se nas próximas décadas; observa que os grandes emissores de CO2 como a 
UE têm o dever moral de ajudar os países em desenvolvimento a adaptarem-se às 
alterações climáticas e que devem reduzir as suas próprias emissões; insiste em que 
capacidades insuficientes de adaptação podem conduzir a conflitos armados, escassez 
de alimentos, catástrofes naturais, deslocações forçadas induzidas pelo clima e a 
migração involuntária; relembra ainda que são as populações mais vulneráveis em 
países em desenvolvimento que têm maior probabilidade de ser forçadas a migrar; 
manifesta o seu apoio ao Grupo de Trabalho sobre deslocações, do Mecanismo 
Internacional de Varsóvia, e solicita-lhe que intensifique as suas atividades e que 
assegure a sua maior abertura a PMA e a PEID; exorta a UE e os Estados-Membros a 
solicitarem um relatório especial do PIAC sobre o tema das deslocações forçadas 
induzidas pelo clima e apela a uma maior incidência nesse tema em futuras COP;

12. Salienta que as estratégias de adaptação devem também incentivar soluções ecológicas e 
baseadas na natureza e reforçar a autossuficiência, a fim de assegurar melhores 
condições de vida, incluindo a agricultura sustentável e local, a gestão sustentável da 
água, as energias renováveis, etc., em consonância com os ODS; considera que, neste 
contexto, deve ser prestada atenção específica às ilhas, onde a população é mais 
vulnerável às alterações climáticas, a fim de promover a sua resiliência e a proteção dos 
respetivos ecossistemas; sublinha igualmente a necessidade de compreender melhor o 
potencial custo da inação e a eficácia e adequação das medidas de adaptação, em 
particular quando existam grupos, comunidades e ecossistemas vulneráveis; salienta que 
não existe um sistema de acompanhamento e avaliação aplicável a nível mundial para a 
adaptação às alterações climáticas, incluindo a sua eficácia; solicita, por conseguinte, à 
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Comissão e aos Estados-Membros que intensifiquem os esforços para apoiar os países 
em desenvolvimento no estabelecimento de sistemas nacionais de acompanhamento e 
avaliação adequados que permitam medir continuamente os progressos da adaptação;

13. Congratula-se com a decisão histórica da Comissão dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas no processo Teitiota v. Nova Zelândia, que reconhece que as pessoas que fogem 
de catástrofes naturais e relacionadas com o clima podem apresentar um pedido válido 
de proteção internacional ao abrigo do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos; exorta a Comissão e os Estados-Membros a analisarem cuidadosamente esta 
decisão e a tomarem todas as medidas necessárias para assegurar a plena proteção das 
pessoas deslocadas por motivos ambientais ao abrigo da legislação da UE e a 
fornecerem o asilo adequado aos migrantes climáticos;

14. Manifesta a sua profunda preocupação perante a perda maciça de biodiversidade e o seu 
impacto nos níveis de resiliência; reitera o seu apelo à celebração de um acordo 
internacional juridicamente vinculativo relativo a um quadro mundial para a 
biodiversidade pós-2020 e insiste em que esse acordo deva envolver e beneficiar 
particularmente as populações vulneráveis; aprova a posição expressa no «Global 
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services» («Relatório de avaliação 
mundial sobre a biodiversidade e os serviços ecossistémicos») da Plataforma 
Intergovernamental Científica e Política sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES) de que as exportações de colheitas, a desflorestação e outras 
transferências de recursos de países em desenvolvimento contribuíram para a 
deterioração da natureza, enquanto as importações de países desenvolvidos e de países 
em desenvolvimento em crescimento rápido reduzem muitas vezes a degradação da 
natureza a nível nacional; insta a UE, no contexto da dimensão externa da Estratégia de 
Biodiversidade, a prestar especial atenção aos países em desenvolvimento e às suas 
populações, pois tratam-se de territórios com elevada biodiversidade; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a intensificarem a ação e as sinergias nas agendas para o clima e 
a biodiversidade, em consonância com o Pacto Ecológico Europeu;

15. Relembra que as consequências negativas das alterações climáticas prejudicam as 
perspetivas de desenvolvimento de um país, agravando as desigualdades já existentes, 
tais como as disparidades entre homens e mulheres; sublinha que o impacto das 
alterações climáticas é pior para as pessoas mais vulneráveis, como as mulheres e as 
raparigas, e que 80 % das pessoas deslocadas devido às alterações climáticas são 
mulheres; congratula-se com os compromissos assumidos pelo plena Vice-presidente 
Timmermans de corrigir as desigualdades entre mulheres e homens que são exacerbadas 
pelas alterações climáticas; exorta a Comissão a incluir a igualdade de género e a justiça 
climática na elaboração e implementação de todas as políticas com impacto na situação 
das mulheres e das raparigas, assim como a promover a participação de mulheres 
indígenas, dos defensores dos direitos das mulheres e de todas as comunidades de 
géneros marginalizados no âmbito da CQNUAC; insta todas as Partes do Acordo de 
Paris a executarem integralmente o programa de trabalho reforçado quinquenal de Lima 
sobre género e o plano de ação para questões de género; assinala, com preocupação, as 
elevadas taxas de mortalidade feminina em situações de catástrofe; insiste na 
necessidade de promover medidas que melhorem a posição e a participação significativa 
das mulheres na luta contra as alterações climáticas a nível societal e governamental 
(processo decisório);
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16. Relembra que os povos indígenas são agentes ativos da preservação do ambiente; 
recorda que o relatório especial do PIAC sobre as alterações climáticas e o solo 
reconhece que os povos indígenas e as comunidades locais desempenham um papel 
essencial na defesa e na proteção dos solos e das florestas do mundo, bem como na 
prevenção das alterações climáticas, e que o reforço dos seus direitos é uma solução 
fundamental no contexto da crise climática; relembra ainda a declaração constante do 
relatório de avaliação mundial da IPBES, segundo a qual a natureza está a decair de 
uma forma geralmente menos rápida nos territórios dos povos indígenas do que nos 
outros territórios; realça a interdependência entre clima, economia e sociedade e, em 
particular, os efeitos diretos que as alterações climáticas têm nas comunidades indígenas 
e a grave ameaça existencial que muitas enfrentam; apela a um maior apoio 
internacional aos direitos coletivos dos povos indígenas a terras, territórios e recursos, o 
que contribuiria para limitar o aquecimento global e a perda de biodiversidade, uma vez 
que os territórios dos 370 milhões de pessoas pertencentes a povos indígenas no mundo 
constituem 24 % das terras em todo o mundo e contêm 80 % da biodiversidade mundial; 
considera que tal contribuirá também para combater a degradação dos ecossistemas, 
assegurando meios de subsistência autóctones e contribuindo para uma maior equidade 
nestes esforços; recorda, neste contexto,  a importância de sistemas de proteção social 
inclusivos na resposta a futuros choques climáticos e insta a UE e os seus 
Estados-Membros a promoverem a criação de empregos dignos como parte da ajuda 
pública ao desenvolvimento relacionada com as alterações climáticas, a fim de ajudar a 
reforçar a resiliência de todas as populações às alterações climáticas; insta todos os 
Estados-Membros a ratificarem sem demora a Convenção da OIT sobre Povos 
Indígenas e Tribais, de 1989 (Convenção n.º 169 da OIT);

17. Manifesta a sua profunda preocupação em relação à situação cada vez mais arriscada 
dos defensores dos direitos ambientais, em especial em países em desenvolvimento, e à 
cultura de impunidade, particularmente em relação a crimes e ameaças contra os mais 
marginalizados e mais vulneráveis; condena quaisquer tentativas de desregulamentação 
das proteções dos direitos humanos e ambientais no contexto da pandemia de 
COVID-19 e de outras crises; manifesta também a sua profunda preocupação em 
relação à situação dos defensores e dos denunciantes de questões ambientais em todo o 
mundo; recorda que todas as pessoas devem poder usufruir dos direitos humanos, de 
proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável, e que ninguém deve ser 
penalizado, perseguido ou assediado por proteger o ambiente; insta a Comissão a apoiar 
os defensores do ambiente em todo o mundo;

18. Salienta que as alterações climáticas estão a afetar seriamente a produção de alimentos e 
a segurança alimentar nos países em desenvolvimento, com efeitos negativos sobretudo 
nos países mais vulneráveis; apela ao apoio a práticas de utilização sustentável do solo 
no setor agrícola, para fazer face aos riscos relacionados com as alterações climáticas 
que afetam a segurança alimentar, bem como proporcionar uma melhor proteção do 
ambiente; reitera que a futura política agrícola comum deve estar em plena consonância 
com as crescentes ambições da UE em matéria de clima e biodiversidade e que deve ter 
em conta o objetivo de reduzir a pegada mundial da União, nomeadamente reduzir a 
utilização insustentável do solo e travar a apropriação ilegal de terras em países 
terceiros;

19. Reitera a importância de comunicar melhor riscos climáticos e de catástrofes, bem como 
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de opções de adaptação para as populações vulneráveis; relembra o papel importante 
desempenhado por intervenientes não estatais e autoridades locais na construção de 
resiliência local.
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