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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

Rumo a um novo acordo internacional sobre o clima, em Paris 

(2015/2112(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 

(CQNUAC) e o Protocolo de Quioto à CQNUAC, 

– Tendo em conta a 15.ª Conferência das Partes (COP 15) na CQNUAC e a 5.ª Conferência 

das Partes na qualidade de Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP 5), realizada 

em Copenhaga, de 7 a 18 de dezembro de 2009, e o Acordo de Copenhaga, 

– Tendo em conta a 16.ª Conferência das Partes (COP 16) na CQNUAC e a 6.ª Conferência 

das Partes na qualidade de Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP 6), realizada 

em Cancún, México, de 29 de novembro a 10 de dezembro de 2010, e os Acordos de 

Cancún, 

– Tendo em conta 17.ª Conferência das Partes (COP 17) na CQNUAC e a 7.ª Conferência 

das Partes na qualidade de Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP 7), realizada 

em Durban, África do Sul, de 28 de novembro a 9 de dezembro de 2011 e, em especial, as 

decisões relativas à Plataforma de Durban para uma Ação Reforçada, 

– Tendo em conta a 18.ª Conferência das Partes (COP 18) na CQNUAC e a 8.ª Conferência 

das Partes na qualidade de Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP 8), realizada 

em Doha, Catar, de 26 de novembro a 8 de dezembro de 2012, e a adoção do Portal 

Climático de Doha, 

– Tendo em conta a 19.ª Conferência das Partes (COP 19) na CQNUAC e a 9.ª Conferência 

das Partes na qualidade de Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (MOP 9), realizada 

em Varsóvia, Polónia, de 11 a 23 de novembro de 2013, e a criação do Mecanismo 

Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos, 

– Tendo em conta a 20.ª Conferência das Partes (COP 20) na CQNUAC e a 10.ª 

Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP 

10), realizada em Lima, Peru, de 1 a 12 de dezembro de 2014, e o Apelo à ação climática 

de Lima, 

– Tendo em conta a 21.ª Conferência das Partes (COP 21) na CQNUAC e a 11.ª 

Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (MOP 

11), a realizar em Paris, França, de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015, 

– Tendo em conta as suas resoluções de 25 de novembro de 2009, sobre a estratégia da UE 

para a Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP 15)1, de 10 de 

fevereiro de 2010, sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações 

                                                 
1  JO C 285E de 21.10.2010, p.1 
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Climáticas (COP 15)1
, de 25 de novembro de 2010, sobre a Conferência sobre as 

Alterações Climáticas em Cancún (COP 16)2
, de 16 de novembro de 2011, sobre a 

Conferência sobre as Alterações Climáticas em Durban (COP 17)3, de 22 de novembro de 

2012, sobre a Conferência sobre as Alterações Climáticas em Doha, Qatar (COP 18)4
, de 

23 de outubro de 2013, referente à Conferência sobre as Alterações Climáticas em 

Varsóvia, Polónia (COP 19)5 e de 26 de novembro de 2014, sobre a Conferência relativa 

às Alterações Climática, em Lima, Peru (COP 20)6, 

– Tendo em conta o pacote de medidas da UE relativas ao clima e à energia, de dezembro 

de 2008, 

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 27 de março de 2013, intitulado «Um 

quadro para as políticas de clima e de energia em 2030» (COM(2013)0169), 

– Tendo em conta a Diretiva 2008/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

Novembro de 2008, que altera a Diretiva 2003/87/CE de modo a incluir as atividades da 

aviação no regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na 

Comunidade7, 

– Tendo em conta as suas resoluções de 4 de fevereiro de 2009, intitulada «2050: O futuro 

começa hoje – Recomendações com vista a uma futura política integrada da UE sobre as 

alterações climáticas»8, de 15 de março de 2012, sobre um roteiro de transição para uma 

economia hipocarbónica competitiva em 20509 e de 5 de fevereiro de 2014, sobre um 

quadro para as políticas de clima e de energia em 203010, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 25 de fevereiro de 2015, como parte do 

Pacote «União para a Energia», intitulada «Protocolo de Paris — Um roteiro para o 

combate às alterações climáticas ao nível mundial para além de 2020» 

(COM(2015)0081), 

– Tendo em conta a Estratégia da UE para a adaptação às alterações climáticas, de abril de 

2013, e o documento de trabalho que a acompanha, 

– Tendo em conta o Relatório de Síntese do Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

(UNEP), de novembro de 2012, intitulado «The Emissions Gap Report 2012», 

– Tendo em conta os relatórios do Banco Mundial intitulados «Turn Down the Heat – Why 

a 4° C Warmer World Must be Avoided», «Turn Down the Heat: Climate Extremes, 

Regional Impacts, and the Case for Resilience» e «Climate-Smart Development: Adding 

up the Benefits of Climate Action», 

                                                 
1  JO C 341 E, de 16.12.2010, p. 25. 
2  JO C 99 E de 3.4.2012, p.77. 
3  JO C 153 E, de 31.5.2013, p. 83. 
4  Textos Aprovados, P7_TA(2012)0452. 
5  Textos Aprovados, P7_TA(2013)0443. 
6  Textos Aprovados, P8_TA(2014)0063. 
7  JO L 8 de 13.1.2009, p. 3. 
8  JO C 67 E de 18.3.2010, p. 44. 
9  JO C 251 E de 31.8.2013, p. 75. 
10  Textos Aprovados, P7_TA(2014)0094. 



 

PR\1062644PT.doc 5/12 PE557.269v02-00 

 PT 

– Tendo em conta o relatório da Comissão Global sobre Economia e Clima intitulado 

«Crescimento Melhor, Clima Melhor: Relatório sobre a Nova Economia do Clima», 

– Tendo em conta o 5.º Relatório de Avaliação (RA 5) do Painel Intergovernamental sobre 

as Alterações Climáticas (PIAC) e o respetivo relatório de síntese, 

– Tendo em conta a apresentação da Letónia e da Comissão Europeia, em 6 de março de 

2015, à CQNUAC do Contributo Previsto Determinado a nível Nacional (CPDN) da UE 

e dos seus Estados-Membros, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 

Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do 

Comércio Internacional e da Comissão dos Transportes e do Turismo (A8-0000/2015), 

A. Considerando que as alterações climáticas representam uma ameaça urgente e 

potencialmente irreversível para as sociedades humanas e a biosfera e que, por 

conseguinte, devem ser tratadas por todas as partes a nível internacional; 

B. Considerando que segundo os dados científicos apresentados no RA 5 do PIAC de 2014, 

não existem dúvidas quanto ao aquecimento do sistema climático; que se estão a verificar 

alterações climáticas e que as atividades humanas são a principal causa do aquecimento 

observado desde meados do século XX; que os impactos generalizados e substanciais das 

alterações climáticas já são evidentes nos sistemas naturais e humanos em todos os 

continentes e nos oceanos;  

C. Considerando que, segundo os mais recentes dados da ANOA, pela primeira vez desde 

que as medições começaram, a média mensal global de concentração de dióxido de 

carbono na atmosfera ultrapassou 400 partes por milhão em março de 2015; 

D. Considerando que a UE reduziu as emissões em 19 % em 2013 em comparação com 

1990, no âmbito do Protocolo de Quioto, tendo aumentado o seu PIB em mais de 45 %; 

É urgente agir a nível mundial  

1. Reconhece a extraordinária magnitude e gravidade das ameaças criadas pelas alterações 

climáticas e manifesta profunda preocupação com o facto de o mundo estar muito longe 

de limitar o aquecimento global a um valor inferior a 2º C; solicita aos governos que 

adotem, sem demora, medidas concretas destinadas a combater as alterações climáticas e 

a concretizar um acordo global em Paris, em 2015, com vista a atingir esse objetivo; 

2. Observa que, em linha com as conclusões do AR 5 do PIAC, o orçamento global para o 

carbono disponível após 2011, para se ter boas hipóteses de se manter o aumento da 

temperatura média global abaixo dos 2º C, é de 1010 Gton de CO2; salienta que todos os 

países devem contribuir e que um atraso nas ações aumentará os custos e reduzirá as 

opções; 
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Um acordo global ambicioso e juridicamente vinculativo 

3. Salienta que o Protocolo de 2015 deve ser ambicioso desde o momento da sua adoção em 

Paris e deve ter como objetivo a eliminação progressiva das emissões globais de carbono 

até 2050, ou ligeiramente mais tarde; insta a UE a cooperar com os seus parceiros 

internacionais para esse fim;  

4. Considera que, caso exista uma fosso entre o nível das ambições dos CPDN agregados 

apresentados em Paris e o nível necessário de redução das emissões de gases com efeito 

de estufa, ter-se-á de definir um programa de trabalho, que terá início em 2016, a fim de 

definir medidas suplementares de redução das emissões; solicita um processo exaustivo 

de revisão, a ser realizado de cinco em cinco anos, que assegure o dinamismo do 

mecanismo adotado e que permita reforçar o nível de ambição dos compromissos de 

redução, em conformidade com os dados científicos mais recentes; exorta a UE a apoiar 

períodos de compromisso de cinco anos juridicamente vinculativos, a fim de evitar ficar 

bloqueada num nível baixo de ambição, a aumentar a responsabilização política e a 

permitir a revisão dos objetivos para se adequarem aos dados científicos; 

5. Apela ao robustecimento geral da política climática da UE, o que contribuiria para 

relançar as discussões sobre o clima a nível internacional, em linha com o limite máximo 

do compromisso da UE de reduzir as suas emissões de GEE para 95 % abaixo dos níveis 

de 1990 até 2050; considera que um objetivo vinculativo da UE de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa, até 2030, em 50 % em comparação com 1990 é o mínimo 

absoluto necessário para manter a possibilidade de atingir o objetivo de menos de 2º C e é 

realista e economicamente viável; solicita, além disso, a adoção de um objetivo 

vinculativo da UE de eficiência energética de 40 %, até 2030, em linha com a 

investigação sobre o potencial de poupança de energia eficaz em termos de custos, e de 

um objetivo vinculativo da UE de produção de, pelo menos, 45 % do consumo final total 

de energia a partir de fontes de energia renováveis, até 2030; 

6. Salienta a necessidade de existir um regime eficaz de cumprimento aplicável a todas as 

Partes, no quadro do acordo de 2015; sublinha que esse acordo deve promover a 

transparência e a responsabilização através de um regime baseado em regras comuns, 

incluindo regras e acompanhamento contabilístico, notificação e acordos de verificação; 

Ambição Pré-2020 e o Protocolo de Quioto 

7. Reafirma, em especial, a necessidade urgente de alcançar progressos na supressão do 

défice de gigatoneladas existente entre os dados científicos e os compromissos atuais 

assumidos pelas Partes para o período até 2020; salienta o papel importante de outras 

medidas políticas, nomeadamente a eficiência energética, as poupanças substanciais em 

matéria de energia, as energias renováveis, a utilização eficiente dos recursos, a redução 

progressiva de HFC, a eliminação gradual dos subsídios atribuídos aos combustíveis 

fósseis e o reforço do papel da fixação generalizada do preço do carbono, como 

contributos para a supressão do referido défice de gigatoneladas; 

8. Esclarece que, embora o segundo período de compromissos do Protocolo de Quioto 

venha a ser encurtado, a sua ratificação deve ser vista como uma etapa intercalar muito 

importante e, assim sendo, insta as Partes, incluindo os Estados-Membros da UE, a 
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ratificarem rapidamente esse segundo período de compromissos, sendo que o PE cumpre 

o seu papel dando o seu consentimento; considera que esses esforços e transparência são 

necessários para ajudar a compreender os esforços de cada um e a reforçar a confiança 

entre todas as partes na Conferência de Paris; 

Esforço abrangente de todos os setores 

9. Exorta à celebração de um acordo abrangente relativo aos setores e às emissões que 

defina objetivos absolutos para todos os setores da economia em combinação com 

orçamentos de emissões que assegurarem o mais elevado nível de ambição; salienta que, 

em linha com as conclusões do PIAC, a utilização dos solos (agricultura, silvicultura e 

outras utilizações) tem um potencial considerável de atenuação e de aumento da 

resistência eficaz em termos de custos; destaca que o acordo deve estabelecer um quadro 

abrangente de contabilidade para as emissões e remoções relacionadas com a utilização 

dos solos (LULUCF);  

10. Reitera a necessidade de a OACI e a OMI agirem com vista a regularem de forma eficaz 

as emissões dos transportes aéreos e marítimos internacionais, respetivamente, até ao fim 

de 2016, em linha com a adequação e a urgência exigidas;  

11. Exorta a UE a intensificar os esforços no sentido de regulamentar a redução progressiva 

de HFC, a nível mundial, ao abrigo do Protocolo de Montreal; recorda que a UE adotou 

legislação ambiciosa para a redução progressiva de HFC em 79 % até 2030, dado que 

existem muitas alternativas ecológicas cujo potencial deve ser plenamente aproveitado; 

regista que a redução progressiva da utilização de HFC representa uma excelente 

oportunidade para a realização de ações de atenuação, dentro e fora da UE, e exorta a UE 

a empenhar-se ativamente na facilitação da ação global em matéria de HFC; 

Financiamento da luta contra as alterações climáticas: pilar do Acordo de Paris 

12. Considera que o financiamento irá desempenhar um papel essencial na procura de um 

acordo na Conferência de Paris e que, por conseguinte, é necessário preparar um «pacote 

financeiro» credível, a fim de apoiar mais esforços de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa e de adaptação aos impactos das alterações climáticas; 

13. Solicita à UE que adote um roteiro para aumentar o nível de financiamento previsível, 

novo e adicional, em conformidade com os compromissos existentes, tendo em vista a 

sua justa contribuição de 100 mil milhões de dólares por ano até 2020; apela à criação de 

um quadro de controlo e de responsabilização robusto para um acompanhamento eficaz 

da execução dos objetivos e compromissos de financiamento da luta contra as alterações 

climáticas;  

14. Solicita a adoção de compromissos concretos para proporcionar fontes adicionais de 

financiamento da luta contra as alterações climáticas, tais como a adoção de um imposto 

sobre as transações financeiras, a afetação das receitas do comércio de emissões a 

investimentos relacionados com o clima e a recolha de receitas provenientes da fixação 

dos preços do carbono dos combustíveis dos transportes; solicita a adoção de medidas 

concretas, incluindo um calendário para a supressão progressiva das subvenções aos 

combustíveis fósseis, um roteiro ambicioso de compromissos de bancos públicos e 

multilaterais a favor do financiamento da transição ecológica, garantias públicas 
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específicas a favor de investimentos ecológicos, rótulos e benefícios fiscais para os 

fundos de investimento verde e a emissão de obrigações verdes; 

Conseguir resistir às alterações climáticas através da adaptação  

15. Sublinha que as medidas de adaptação são uma necessidade inevitável e devem 

desempenhar um papel central no novo acordo;  

16. Recorda que os países em desenvolvimento, em especial os países menos desenvolvidos e 

os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, são os que menos contribuíram para 

as alterações climáticas, são os mais vulneráveis aos seus efeitos adversos e os que têm 

menos capacidade de adaptação; solicita que o apoio à adaptação e as perdas e danos 

sejam elementos essenciais do Acordo de Paris, garantindo, por conseguinte, que as suas 

necessidades de adaptação sejam satisfeitas tanto a curto como a longo prazo; 

Intensificar a diplomacia climática 

17. Sublinha, neste contexto, a importância de a UE desempenhar um papel central e 

ambicioso na conferência, falando a «uma só voz» em prol de um acordo internacional e 

permanecendo unida para esse fim; 

18. Insta a UE a prosseguir e a intensificar os seus esforços diplomáticos, antes e durante a 

conferência, com vista a melhorar a sua compreensão das posições dos seus parceiros, 

bem como a incentivar as outras partes a tomarem medidas eficazes para se atingir o 

objetivo de 2º C; 

Delegação do Parlamento Europeu 

19. Considera que o Parlamento Europeu, uma vez que também terá de dar o seu 

consentimento para a celebração de um acordo internacional, deve estar bem integrado na 

delegação da UE; espera, por conseguinte, ser autorizado a participar nas reuniões de 

coordenação da UE em Paris; 

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Secretariado da CQNUAC, 

solicitando a sua divulgação junto de todas as Partes que não sejam membros da UE. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O aquecimento climático representa um dos maiores desafios da humanidade para o 

desenvolvimento sustentável, a saúde e a economia mundial. O aumento das temperaturas, a 

fusão dos glaciares, a multiplicação dos episódios de seca e de inundações são outros sinais de 

que as alterações climáticas estão em curso. Essas alterações requerem uma resposta urgente, 

responsável e global baseada na solidariedade da comunidade internacional. 

 

Em 25 de fevereiro de 2015, a Comissão Europeia adotou uma comunicação intitulada 

«Protocolo de Paris — Um roteiro para o combate às alterações climáticas ao nível mundial 

para além de 2020», que prepara a União Europeia para a última ronda de negociações que 

terá lugar antes da 21.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que se 

realizará em Paris, de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015.  

 

Em 6 de março de 2015, os Ministros do Ambiente europeus adotaram formalmente os 

compromissos de redução das emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia. A 

União Europeia e os seus Estados-Membros estão empenhados em respeitar conjuntamente 

um objetivo vinculativo de redução das emissões de gases com efeito de estufa na UE de, pelo 

menos, 40 % até 2030, em comparação com 1990. A União Europeia apresentou o seu 

«Contributo Previsto Determinado a nível Nacional» (CPDN) junto do Secretariado da 

Convenção sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC), em março de 2015. 

 

Esses objetivos vão no bom sentido, mas devem ser mais ambiciosos. Para reforçar a posição 

da União Europeia nas negociações internacionais, o Parlamento Europeu deve defender a 

definição de objetivos ambiciosos e realistas com vista a reduzir as emissões de gases com 

efeito de estufa em 50 % até 2030, em comparação com 1990, a aumentar a quota das 

energias renováveis para 45 % do cabaz energético e a alcançar 40 % de poupança de energia. 

 

A Conferência de Paris não deve ser uma reunião onde se vão realizar testes, mas sim onde se 

vão tomar decisões. Essa conferência irá marcar uma etapa decisiva na negociação do novo 

acordo mundial sobre o clima que entrará em vigor em 2020.  

 

A Conferência de Paris não é um fim em si mesmo, mas sim o início de um processo 

dinâmico e evolutivo que permitirá à comunidade internacional fazer correções no futuro para 

regressar à trajetória que visa manter o aumento da temperatura num valor inferior a 2º C. 

 

Um acordo global ambicioso e juridicamente vinculativo 

 

O Acordo de Paris deve: 

 

- ser global, ambicioso e juridicamente vinculativo, a fim de dar uma resposta de longo prazo 

à altura do desafio das alterações climáticas e do objetivo de limitar o aumento da temperatura 

a um valor inferior a 2º C.  

 

- ser sustentável e dinâmico para que possa orientar e reforçar a ação contra as alterações 

climáticas, após os primeiros contributos apresentados pelos Estados, apoiando-se 
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nomeadamente num objetivo de longo prazo em matéria de atenuação; 

 

- ser diferenciado para ter em consideração, de forma evolutiva, as respetivas necessidades e 

capacidades dos países, bem como as suas circunstâncias nacionais, e garantir os meios 

necessários à execução dos seus compromissos; 

 

- permitir um tratamento equilibrado da atenuação e da adaptação para facilitar a resistência 

dos países mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas, favorecer as trajetórias de 

desenvolvimento sustentável dos países, permitir limitar o aumento das temperaturas a um 

valor inferior a 2° C e ajudar cada país na execução e no reforço dos planos de ação nacionais 

em matéria de adaptação; 

 

- ser significativo para dar aos agentes económicos sinais que permitirão iniciar a transição 

para uma economia hipocarbónica.  

 

Financiamento, pilar do Acordo de Paris 

 

Devem ser transferidos 100 mil milhões de dólares por ano, até 2020, para os países em 

desenvolvimento, a fim de os ajudar a pagar as reduções de emissões de gases com efeito de 

estufa e os projetos destinados a proteger as comunidades em risco de sofrer os efeitos das 

alterações climáticas, nomeadamente o aumento do nível do mar, secas prolongadas e os 

danos nas culturas alimentares. 

 

Por ocasião da Conferência de Lima, no final de 2014, o Fundo Verde para o clima chegou a 

capitalizar 10,4 mil milhões de dólares. Para o relator, esse montante fica aquém do 

necessário. Para restabelecer a confiança dos países em desenvolvimento, a União Europeia e 

os países industrializados devem ser claros e precisos sobre os meios que tencionam mobilizar 

para reunir os 100 mil milhões de dólares de ajuda anunciados na Conferência de Copenhaga, 

em 2009.  

 

Infelizmente, a comunicação da Comissão Europeia, de 25 de fevereiro de 2015, permanece 

vaga sobre a questão da mobilização dos meios de financiamento. Contudo, a apresentação de 

novos financiamentos será o pilar do Acordo de Paris.  

 

Para dar resposta aos compromissos assumidos no âmbito da COP 21, é necessário criar, 

analisar e desenvolver mecanismos de financiamento inovadores. Tal passará 

necessariamente:  

 

- pela determinação de um preço adequado do carbono em todas as grandes economias do 

planeta, a fim de se desenvolverem soluções favoráveis ao clima; 

 

- por solicitar a todos os intervenientes financeiros que reorientem os seus investimentos à 

escala necessária para financiar uma verdadeira transição para economias resistentes e 

hipocarbónicas; 

 

- por garantias públicas específicas para investimentos ecológicos; 

 

- pela utilização do plano Juncker na Europa através do Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos; 
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- por um roteiro ambicioso de compromissos de bancos públicos e multilaterais a favor do 

financiamento da transição ecológica; 

 

- por rótulos e benefícios fiscais para os fundos de investimento verdes e a emissão de 

obrigações verdes; 

 

- por um imposto sobre as transações financeiras e a afetação de uma parte das receitas aos 

investimentos verdes.  

 

O financiamento irá desempenhar um papel essencial no âmbito do acordo pretendido até à 

Conferência de Paris. Convém, a este título, preparar um «pacote financeiro» credível para os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, a fim de permitir um aumento dos esforços de 

redução das emissões de gases com efeito de estufa e a adaptação aos impactos das alterações 

climáticas.  

 

Uma política climática interna exemplar da União Europeia  

 

Embora defenda objetivos mais ambiciosos, o relator saúda a apresentação pela União 

Europeia do seu Contributo Previsto Determinado a nível Nacional (CPDN) antes do prazo 

indicativo de março de 2015, fixado pela decisão de Varsóvia. Esse contributo teve um 

impacto e um efeito de arrastamento significativo perante os parceiros internacionais e deve 

ser prolongado através da adoção de medidas concretas que permitirão realizar a transição 

para uma economia hipocarbónica na União.  

A Comissão Europeia deve lançar, assim que os trabalhos relativos à reserva de estabilização 

estejam concluídos, a revisão da diretiva sobre o mercado europeu do carbono e, além disso, 

preparar os trabalhos referentes à partilha de esforços entre os Estados-Membros.  

A União Europeia deve concluir o mais rapidamente possível o processo de ratificação da 

Alteração de Doha ao Protocolo de Quioto e encorajar as outras Partes a fazerem o mesmo 

para que este possa entrar em vigor rapidamente.  

Os compromissos ambiciosos assumidos pela União Europeia são determinantes para a sua 

credibilidade nas negociações. A União deve seguir uma política ambiciosa e eficaz com vista 

a uma transição energética no horizonte 2050, envolvendo não só os instrumentos da política 

do clima e da energia, mas também de outros domínios, como os transportes, a investigação e 

inovação, o comércio ou a cooperação para o desenvolvimento.  

Uma política externa da União Europeia eficaz para criar um efeito de arrastamento 

A União Europeia deve se mobilizar de forma intensa em todos os encontros internacionais 

em 2015, na perspetiva da COP 21 e junto de todos os intervenientes.  

O contributo da União Europeia deve ser uma inspiração para as outras partes em matéria de 

clareza, transparência e ambição. O sucesso da União Europeia na redução das suas emissões 

em 19 % entre 1990 e 2012, enquanto o seu PIB aumentou 45 %, e a redução constante da sua 

quota nas emissões globais comprovam a compatibilidade da atenuação com o 

desenvolvimento económico.  
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A União Europeia deve prosseguir e intensificar os seus esforços diplomáticos com vista a 

melhorar a sua compreensão das posições dos países parceiros, incentivar esses países a 

adotarem políticas ambiciosas de luta contra as alterações climáticas e a formarem alianças 

em prol dessa ambição.  

O relator observa a intenção da Comissão Europeia de organizar com Marrocos, no outono de 

2015, uma conferência sobre o «fosso de ambição», ou seja, sobre a diferença entre os 

compromissos das partes e o objetivo de limitar o aquecimento a um valor inferior a 2º C. 

Insta, no entanto, a Comissão a garantir que o principal objetivo desse evento seja alcançar 

um acordo até à Conferência de Paris. Nessa perspetiva, a conferência deve promover uma 

abordagem positiva da ambição e permitir um intercâmbio construtivo entre as Partes 

orientado para a ação. 

O relator apela a uma rápida intensificação das negociações intraeuropeias, a fim de se 

conseguir uma posição comum, nomeadamente sobre os vários pontos fundamentais da 

negociação internacional, como o financiamento, o reforço de capacidades e a transferência 

de tecnologias. 

A credibilidade dos compromissos assumidos pelas Partes do Acordo de Paris dependerá 

igualmente dos esforços dos intervenientes não estatais, como as cidades, as regiões, a 

indústria ou os investidores. A Conferência de Paris deve dar um sinal claro a esses 

intervenientes para os incitar a agir, incluindo o reconhecimento internacional dos seus 

esforços. A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), a Organização Marítima 

Internacional (OMI) e as Partes do Protocolo de Montreal também devem agir com vista a 

regularem as emissões dos transportes aéreos e marítimos internacionais, bem como a 

produção e o consumo de gases fluorados, até ao fim de 2016;  

 

A União Europeia deve ser a voz da ambição nas negociações. O relator considera que seria 

prejudicial para a credibilidade da União validar um acordo manifestamente insuficiente para 

limitar as alterações climáticas. Mostrando a flexibilidade necessária para chegar a um 

consenso, a União deve recusar qualquer compromisso inadequado.  

 

O Parlamento Europeu continua a ser um interveniente incontornável de uma política 

europeia ambiciosa de luta contra as alterações climáticas. Em conclusão, o relator gostaria de 

lembrar que o Parlamento Europeu terá de dar o seu consentimento para a ratificação pela 

União Europeia do acordo juridicamente vinculativo resultante da Conferência de Paris. Por 

conseguinte, o Parlamento Europeu deve participar plenamente nas reuniões de coordenação 

durante a Conferência de Paris.  

 

 


