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O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (CQNUAC) e o seu Protocolo de Quioto,

– Tendo em conta o Acordo de Paris, a Decisão 1/CP.21, a 21.ª Conferência das Partes 
(COP21) na CQNUAC, bem como a 11.ª Conferência das Partes na qualidade de 
Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP11), realizada em Paris (França), de 
30 de novembro a 11 de dezembro de 2015,

– Tendo em conta a 18.ª Conferência das Partes (COP18) na CQNUAC e a 8.ª 
Conferência das Partes na sua qualidade de reunião das Partes no Protocolo de Quioto 
(MOP8), realizada em Doha (Catar), de 26 de novembro a 8 de dezembro de 2012, bem 
como a adoção de uma alteração ao Protocolo que estabelece um segundo período de 
compromisso no âmbito do Protocolo de Quioto, com início em 1 de janeiro de 2013 e 
termo em 31 de dezembro de 2020,

– Tendo em conta que o Acordo de Paris foi aberto à assinatura na sede das Nações 
Unidas em Nova Iorque, em 22 de abril de 2016 e permaneceu aberto até 21 de abril de 
2017, que 195 Estados assinaram o Acordo de Paris e que 175 Estados depositaram 
instrumentos de ratificação,

– Tendo em conta a 23.ª Conferência das Partes (COP 23) na CQNUAC, a 13.ª sessão da 
Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (MOP13), bem como a 2.ª sessão da 
Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes do Acordo de Paris 
(CMA2), realizada em Bona, na Alemanha, de 4 a 16 de novembro de 2017,

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de julho de 2018, sobre  a diplomacia da UE em 



matéria de clima1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de outubro de 2017, sobre a Conferência das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2017, em Bona, Alemanha (COP 23)2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de julho de 2016, intitulada 
«Acelerar a transição da Europa para uma economia hipocarbónica» 
(COM(2016)0500),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 15 de fevereiro de 2016, de 30 
de setembro de 2016, de 23 de junho de 2017 e de 22 de março de 2018,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 13 de outubro de 2017, de 26 de 
fevereiro de 2018 e de 9 de outubro de 2018,

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2017/1541 do Conselho, de 17 de julho de 2017, 
relativa à celebração, em nome da União Europeia, da alteração de Quigali do Protocolo 
de Montreal sobre as Substâncias que Deterioram a Camada de Ozono3,

– Tendo em conta a apresentação à CQNUAC, em 6 de março de 2015, pela Letónia e 
pela Comissão Europeia, dos Contributos Previstos Determinados a nível Nacional 
(CPDN) da UE e dos seus Estados-Membros,

– Tendo em conta o 5.º Relatório de Avaliação (RA5) do Painel Intergovernamental sobre 
as Alterações Climáticas (PIAC), o respetivo Relatório de Síntese e o relatório especial 
do IPCC intitulado “Aquecimento Global de 1,5 °C”,

– Tendo em conta o oitavo relatório de síntese do Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA), de novembro de 2017, intitulado «The Emissions Gap Report 2017» 
(Relatório de 2017 sobre o desfasamento em termos de emissões), bem como o seu 
terceiro «Adaptation Gap Report for 2017» (Relatório sobre o Défice de Adaptação para 
2017),

– Tendo em conta o «Global Energy and CO2 Status Report 2017» (Energia Global e CO2 
– Relatório de situação em 2017), da Agência Internacional de Energia,

– Tendo em conta a «Declaração sobre a situação do clima mundial em 2017» da 
Organização Meteorológica Mundial (OMM), de março de 2018, bem como o Boletim 
n.º 13 da OMM, de 30 de outubro de 2017, sobre Gases com Efeito de Estufa,

– Tendo em conta o relatório do Fórum Económico Mundial sobre riscos globais, de 
20184,

– Tendo em conta a declaração do Grupo de Crescimento Verde, de 5 de março de 2018, 
assinada por 14 ministros do ambiente e do clima da UE, sobre o «Financiamento da 
UE no domínio do clima - reforço da despesa climática e integração no próximo Quadro 

1 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0280.
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Financeiro Plurianual (QFP)»1,

– Tendo em conta o relatório intitulado «CO₂ - an operational anthropogenic CO₂ 
emissions monitoring and verification support capacity»2 (CO₂ – Monitorização 
antropogénica operacional das emissões de CO2 e verificação da capacidade de apoio), 
publicado pelo Centro Comum de Investigação da Comissão em novembro de 2017,

– Tendo em conta a declaração de Fairbanks adotada pelos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros dos Estados do Ártico na 10.ª reunião ministerial do Conselho do Ártico, 
realizada em Fairbanks, no Alasca, de 10 a 11 de maio de 2017,

– Tendo em conta a primeira edição da Cimeira do Planeta Único realizada em Paris, em 
12 de dezembro de 2017, e os 12 compromissos adotados nessa ocasião,

– Tendo em conta a encíclica «Laudato Si» do Papa Francisco,

– Tendo em conta a Declaração de Meseberg, de 19 de junho de 2018,

– Tendo em conta o artigo 128.º, n.º 5, e o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o Acordo de Paris entrou em vigor em 4 de novembro de 2016, tendo 
181 das 197 partes na Convenção depositado nas Nações Unidas os seus instrumentos 
de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão (à data de 11 de outubro de 
2018);

B. Considerando que, em 6 de março de 2015, a UE e os seus Estados-Membros 
apresentaram os respetivos CPDN à CQNUAC, comprometendo-se assim a respeitar a 
meta vinculativa de, pelo menos, 40 % de redução interna das emissões de GEE até 
2030, em comparação com os níveis de 1990;

C. Considerando que os compromissos assumidos até agora pelos signatários ao abrigo do 
Acordo de Paris não serão suficientes para atingir o objetivo comum; que o atual 
contributo determinado a nível nacional pela UE e respetivos Estados-Membros 
também não está em consonância com os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris, 
devendo, por conseguinte, ser revisto;

D. Considerando que elementos essenciais da legislação da UE, que contribuem para a 
concretização dos contributos determinados a nível nacional da UE, em particular a 
Diretiva Energias Renováveis e a Diretiva Eficiência Energética, foram concluídos com 
um elevado nível de ambição, trazendo à UE uma redução dos gases com efeito de 
estufa de, pelo menos, 45 % até 2030; que uma redução de 45 % na UE até 2030 ainda 
não é um contributo suficiente para alcançar os objetivos do Acordo de Paris e o 
objetivo de zero emissões líquidas até meados do século;

E. Considerando que a transparência na medição das emissões é fundamental para alcançar 
um progresso suficiente na redução das emissões de GEE a nível mundial de forma 
justa;

F. Considerando que, após três de valores inalterados, se assistiu em 2017 a um aumento 

1 http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/
Europa___International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
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das emissões de carbono a nível global e da UE; que o aumento é repartido de forma 
desigual a nível mundial;

G. Considerando que a elevada ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos e os 
recordes de temperatura a que se assistiu em 2017 tornam ainda mais urgente a ação 
global em matéria de clima;

H. Considerando que uma política de mitigação das alterações climáticas ambiciosa pode 
gerar crescimento e emprego; que, todavia, alguns setores específicos são vulneráveis às 
fugas de carbono se a ambição não for comparável noutros mercados; que uma proteção 
adequada contra a fuga de carbono é, por conseguinte, necessária para proteger o 
emprego nestes setores específicos;

I. Considerando que as alterações climáticas exercem um efeito multiplicador sobre 
diversos outros riscos que afetam desproporcionadamente os países em 
desenvolvimento; que as secas e outros eventos climáticos adversos degradam e 
destroem os recursos de que a população pobre depende diretamente para a sua 
subsistência e que provocam uma maior concorrência pelos recursos remanescentes, 
contribuindo para as crises humanitárias, as tensões, as deslocações forçadas, a 
radicalização e os conflitos; que existem indícios de que as alterações climáticas 
desempenharam um papel de instabilidade e de propagação da violência no Médio 
Oriente, no Sael e no Corno de África, com repercussões muito para além;

J. Considerando que o relatório “1.5°C” do PIAC demonstra ainda que os impactos de um 
tal aumento da temperatura são suscetíveis de ser consideravelmente menos graves do 
que os de um aumento de 2 °C;

K. Considerando que o êxito a longo prazo das medidas de atenuação das alterações 
climáticas exige uma ação muito mais robusta, em especial por parte dos países 
desenvolvidos, para sair da economia do carbono e promover um crescimento 
inteligente em termos climáticos, nomeadamente nos países em desenvolvimento; que 
devem ser envidados esforços contínuos para reforçar o apoio financeiro, tecnológico e 
de desenvolvimento das capacidades prestado aos países em desenvolvimento;

L. Considerando que a incapacidade dos principais emissores para reduzir as suas emissões 
de gases com efeito de estufa, em conformidade com a ação necessária para limitar a 
subida média da temperatura global a 1,5 °C ou 2 °C, agrava a já elevada escala e os já 
elevados custos da necessária adaptação às alterações climáticas, com consequências 
particularmente graves para os países menos avançados (PMA) e os Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento (PEID); que devem ser apoiadas todas as iniciativas dos 
PMA e dos PEID para a produção de informações sobre os riscos e alertas precoces;

M. Considerando que as crescentes disparidades entre as necessidades e os esforços de 
adaptação e devem ser urgentemente invertidas através de medidas de atenuação e 
adaptação muito mais robustas;

N. Considerando que é inconcebível que os custos de adaptação sejam suportados pelas 
partes afetadas, e que é necessário que os principais responsáveis pelas emissões de 
GEE suportem a maior parte dos custos globais;

O. Considerando que o artigo 7.º do Acordo de Paris estabelece um objetivo global de 
adaptação e que este objetivo deve ser rapidamente posto em prática; que os planos 



nacionais de adaptação devem desempenhar um papel importante;

P. Considerando que as florestas contribuem substancialmente para a atenuação e a 
adaptação às alterações climáticas; que a desflorestação é responsável por quase 20 % 
das emissões globais de gases com efeito de estufa e que é principalmente impulsionada 
pela expansão da produção industrial de animais, soja e óleo de palma, incluindo para o 
mercado da UE; que a UE deve reduzir a sua contribuição indireta para a desflorestação 
(«desflorestação incorporada»), pela qual é responsável;

Q. Considerando que as terras são um recurso escasso e que a sua utilização para a 
produção de matérias-primas para biocombustíveis convencionais e de primeira geração 
pode agravar a insegurança alimentar e destruir os meios de subsistência das populações 
mais pobres dos países em desenvolvimento, nomeadamente através da apropriação 
ilegal de terras, das deslocações forçadas, da poluição e da violação dos direitos dos 
povos indígenas; que os regimes de compensação de emissões de carbono e de 
reflorestação podem também causar tais danos se não forem adequadamente concebidos 
e executados;

1. Recorda que as alterações climáticas, como causa e efeito multiplicador de outros 
riscos, representam um dos desafios mais prementes para a humanidade e que todos os 
Estados e intervenientes a nível mundial têm de fazer tudo o que estiver ao seu alcance 
para as enfrentar através de uma ação individual robusta; sublinha ainda que a 
cooperação internacional atempada, a solidariedade e um empenho persistente e 
coerente a favor de uma ação conjunta é a única solução para honrar a responsabilidade 
coletiva de preservação de todo o planeta e da sua diversidade, tendo em vista as 
gerações atuais e futuras; salienta que a UE está disposta a prosseguir o seu papel de 
liderança neste esforço mundial, assegurando ao mesmo tempo um desenvolvimento 
económico sustentável com baixo nível de emissões de GEE que proporcione segurança 
energética e seja competitivamente vantajoso para as indústrias europeias e a criação de 
emprego;

Base científica da ação climática

2. Salienta que a OMM confirmou que 2015, 2016 e 2017 foram os três anos mais quentes 
de que há registo, tendo-se assistido a um aquecimento muito pronunciado do Ártico 
que terá repercussões de longa duração no nível dos mares e nas condições 
meteorológicas à escala mundial;

3. Considera que os impactos irreversíveis mais profundos e prováveis da subida de 2 °C 
das temperaturas globais poderiam ser evitados se for atingido o objetivo mais 
ambicioso de 1,5 °C, mas tal exigiria que o aumento das emissões globais de GEE 
baixasse para um nível zero até 2050, o mais tardar; sublinha que as soluções 
tecnológicas necessárias estão disponíveis, que são cada vez mais competitivas em 
termos de custos e que todas as políticas da UE devem ser estreitamente alinhadas com 
os objetivos a longo prazo do Acordo de Paris de manter um aumento do aquecimento 
global de 1,5 °C e regularmente revistas para se manterem em consonância com esses 
objetivos; aguarda, por conseguinte, com expectativa as conclusões do relatório especial 
2018 do PIAC, sobre o impacto de um aquecimento global de 1,5 °C em relação aos 
níveis pré-industriais;

4. Sublinha que, segundo a OMS, as alterações climáticas afetam os fatores sociais e 
ambientais determinantes para a saúde, nomeadamente ar puro, água potável, alimento 



suficiente e abrigo seguro, e que, entre 2030 e 2050, se preveem mais 250 000 mortes 
por ano devido a subnutrição, malária, diarreia e stresse relacionado com o calor; 
observa que temperaturas do ar extremamente elevadas contribuem diretamente para as 
mortes por doenças cardiovasculares e respiratórias, especialmente entre os idosos; 
reconhece que as alterações climáticas são um catalisador para conflitos; considera que 
a plena aplicação dos compromissos do Acordo de Paris contribuiria fortemente para 
aumentar a segurança e a paz a nível europeu e internacional;

Ratificação do Acordo de Paris e execução dos compromissos

5. Congratula-se com o ritmo sem precedentes de ratificação do Acordo de Paris, bem 
como com a mobilização global e a determinação de entidades estatais e não estatais no 
sentido de assegurar a sua rápida e plena execução, tal como manifestado no âmbito dos 
compromissos assumidos por ocasião de grandes eventos mundiais, como a Cimeira do 
Clima norte-americana, realizada em Chicago de 4 a 6 de dezembro de 2017, a Cimeira 
One Planet, realizada em Paris em 12 de dezembro de 2017, bem como a Cimeira 
mundial de luta contra as alterações climáticas, realizada em São Francisco, de 12 a 14 
de setembro de 2018;

6. Insiste em que os atuais CDN apenas limitariam o aumento do aquecimento global a 
uma subida de temperatura de cerca de 3,2 °C1, o que estaria longe da meta de 2 °C; 
insta todas as Partes a contribuírem de forma construtiva para o processo a ser aplicado 
na perspetiva de 2020, altura em que devem ser atualizados os contributos determinados 
a nível nacional (CDN), e a garantirem que os seus CDN estejam em consonância com 
o objetivo a longo prazo em matéria de temperatura previsto no Acordo de Paris, de 
manter o aumento global da temperatura muito abaixo dos 2 °C em relação aos níveis 
pré-industriais e prosseguir os esforços para limitar ainda mais o aumento da 
temperatura a 1,5 °C; reconhece que os atuais compromissos, incluindo o assumido pela 
União e os seus Estados-Membros, são insuficientes para alcançar os objetivos do 
Acordo; salienta, por conseguinte, que as emissões de GEE devem atingir o seu pico o 
mais rapidamente possível e que todas as partes, especialmente a UE e todos os países 
do G20, devem obrigatoriamente intensificar os seus esforços e atualizar os seus 
contributos determinados a nível nacional (CDN), até 2020, na sequência do diálogo de 
Talanoa de 2018, para colmatar o fosso subsistente relativamente a esse objetivo;

7. Considera que, caso outras grandes economias não assumam compromissos 
comparáveis com os da UE em matéria de reduções das emissões de GEE, será 
necessário manter disposições sobre fugas de carbono, especialmente as destinadas aos 
setores com elevado risco de fuga de carbono, a fim de garantir a competitividade 
mundial da indústria europeia;

8. Lamenta que na maioria dos países terceiros que assumiram compromissos ao abrigo do 
Acordo de Paris, o debate sobre o aumento do seu contributo esteja a começar muito 
lentamente; solicita, por conseguinte, à Comissão que agilize a possibilidade de a UE 
aumentar o seu compromisso e envidar mais esforços para motivar outros parceiros a 
fazerem o mesmo;

9. Sublinha a importância de uma política ambiciosa em matéria de clima, para que a UE 
se possa afirmar como parceiro credível e fiável a nível mundial, da manutenção da sua 

1 PNUA, «The Emissions Gap Report 2017 – The emissions gap and its implications», 
p.18.



liderança mundial em matéria de clima e do respeito do Acordo de Paris; saúda o acordo 
do Parlamento Europeu e do Conselho no sentido de aumentar as metas para as energias 
renováveis e a eficiência energética para 32 % e 32,5 % até 2030, respetivamente, o que 
resultará numa redução das emissões de gases com efeito de estufa superior a 45 % até 
2030; congratula-se, portanto, com as observações da Comissão sobre a atualização dos 
NDC da UE, por forma a ter em conta este objetivo mais ambicioso e a aumentar o 
objetivo de redução das emissões até 2030; insta a Comissão a preparar até finais de 
2018 uma estratégia ambiciosa de emissões nulas da UE até meados do século, que 
estabeleça uma via eficiente em termos de custos para alcançar a meta do nível nulo de 
emissões líquidas adotada no Acordo de Paris e de uma economia com zero emissões 
líquidas de carbono na União, o mais tardar até 2050, em consonância com a justa 
quota-parte da União para o orçamento global de carbono remanescente; apoia uma 
atualização do CDN da União com um objetivo em toda a economia de 55 % de 
redução das emissões de GEE a nível interno até 2030, em relação aos níveis de 1990;

10. Saúda o anúncio do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a organização de uma 
cimeira climática em setembro de 2019 à margem da 74.ª Assembleia Geral, para 
acelerar a ação climática a fim de alcançar as metas do Acordo de Paris e, em particular, 
promover o aumento da ambição dos compromissos em matéria de clima; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a apoiarem estes esforços, demonstrando empenho e vontade 
política para aumentar os próprios compromissos, e a defenderem contributos mais 
fortes das outras Partes;

11. Lamenta o anúncio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da sua intenção 
de retirar os EUA do Acordo de Paris, que considera ser um retrocesso; manifesta 
satisfação pelo facto de todas as partes principais terem confirmado o compromisso 
assumido no Acordo de Paris após o anúncio do Presidente Trump; congratula-se 
vivamente com a mobilização permanente para uma ação climática dos principais 
estados, cidades, universidades e outros intervenientes não estatais dos EUA, no âmbito 
da campanha «we are still in» (nós continuamos);

12. Insiste em que, sobretudo após o anúncio do Presidente Trump, é importante que 
existam disposições adequadas contra as fugas de carbono e garantir que quem tenha 
melhor desempenho obtenha gratuitamente subsídios, tal como consta da Diretiva 
RCLE; solicita à Comissão que avalie a eficácia e a legalidade de medidas adicionais 
para proteger as indústrias em risco de fuga de carbono, por exemplo um ajustamento 
do imposto sobre o carbono nas fronteiras e as taxas sobre o consumo, em particular no 
que se refere aos produtos provenientes de países que não cumprem os compromissos 
assumidos no Acordo de Paris;

13. Congratula-se com a entrada em vigor da Alteração de Quigali do Protocolo de 
Montreal, em 1 de janeiro de 2019, tendo 27 Partes depositado até ao presente os seus 
instrumentos de ratificação, incluindo sete Estados-Membros; insta todas as Partes no 
Protocolo de Montreal, especialmente os Estados-Membros que ainda não apresentaram 
os seus instrumentos de ratificação, a tomarem todas as medidas necessárias para a sua 
rápida ratificação, como contributo necessário para a aplicação do Acordo de Paris e a 
concretização das metas em matéria de energia e clima a médio e longo prazo;

14. Congratula-se com a ratificação da Emenda de Doa ao Protocolo de Quioto por todos os 
Estados-Membros bem como o depósito da ratificação conjunta pela União, em 21 de 
dezembro de 2017; considera que tal medida proporcionará um importante poder de 
negociação para a conclusão bem-sucedida das negociações de 2018 em matéria de 



clima e, graças aos esforços de colaboração, reduzirá efetivamente as emissões de gases 
com efeito de estufa;

15. Sublinha que a execução e a ambição pré-2020 foram um ponto-chave durante as 
negociações da COP 23; congratula-se com a decisão de realizar dois exercícios de 
avaliação durante a COP em 2018 e a COP em 2019; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a prepararem contributos sobre a redução das emissões até 2020, a 
serem apresentados no balanço pré-2020 aquando da COP24; considera que estes são 
passos importantes no sentido do estabelecimento de objetivos mais ambiciosos para o 
período pós-2020 por todas as Partes, pelo que aguarda com expectativa os resultados 
do primeiro exercício de avaliação em Katowice, que devem assumir a forma de uma 
decisão da COP a reconfirmar o compromisso de aumentar a ambição dos CDN das 
Partes para 2030 até 2020, a fim de os harmonizar com os objetivos a longo prazo do 
Acordo de Paris;

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem estratégias de comunicação e 
atividades para aumentar o apoio público e político para a ação climática e a aumentar a 
sensibilização dos benefícios conexos para o combate contra as alterações climáticas, 
tais como a melhoria da qualidade do ar e da saúde pública, a conservação dos recursos 
naturais, o crescimento económico e o aumento do emprego, o aumento da segurança 
energética e redução dos custos com importação de energia, bem como as vantagens na 
competição internacional através da inovação e do desenvolvimento tecnológico; 
sublinha que deve ser prestada atenção à correlação entre as alterações climáticas e a 
injustiça social, as migrações, a instabilidade e a pobreza, e ao facto de as ações 
climáticas a nível global poderem contribuir significativamente para a resolução destes 
problemas;

17. Realça as sinergias que existem entre o Acordo de Paris, a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, o Quadro de Sendai e o Programa de Ação de Adis 
Abeba (financiamento do desenvolvimento), bem como outras convenções do Rio, que 
constituem passos importantes e interligados no sentido de assegurar que a erradicação 
da pobreza e o desenvolvimento sustentável possam ser enfrentados em simultâneo;

COP24 em Katowice

18. Reconhece o resultado alcançado pelas Presidências da COP 22 e COP 23 no âmbito da 
elaboração conjunta do projeto de Diálogo de Talanoa 2018, que foi amplamente 
aprovado pelas Partes e lançado em janeiro de 2018; aguarda ansiosamente os primeiros 
resultados durante a COP24 e as conclusões políticas subsequentes, para harmonizar a 
ambição global coletiva com os objetivos a longo prazo do Acordo de Paris até 2020; 
reconhece que o Diálogo de Talanoa não se limita a debates entre governos nacionais, 
permitindo igualmente que um conjunto de partes interessadas, nomeadamente regiões e 
cidades e respetivos representantes eleitos, chamem a atenção dos decisores políticos 
nacionais e mundiais para as questões climáticas fundamentais; saúda os Diálogos de 
Talanoa entre cidades e regiões e aguarda com expectativa futuros diálogos a realizar na 
Europa; aguarda com expetativa o contributo dos intervenientes não estatais e insta 
todas as Partes a apresentarem os seus contributos de forma atempada, a fim de facilitar 
os debates políticos em Katowice;

19. Reconhece também que, apesar de todos os progressos realizados no âmbito do 
Programa de Trabalho de Ação de Paris (conjunto de regras) durante a COP23, são 
consideráveis os desafios que se colocam para o completar e tomar decisões concretas 



na COP24; solicita que os trabalhos preparatórios necessários sejam realizados antes da 
cimeira a fim de ultimar o conjunto de regras, que se reveste da maior importância para 
a implementação atempada do Acordo de Paris;

20. Apoia a criação de um conjunto de regras que exija um elevado nível de transparência e 
normas vinculativas sólidas aplicáveis a todas as Partes, a fim de medir rigorosamente 
os progressos e criar uma maior confiança entre as Partes envolvidas no processo 
internacional; manifesta preocupação pelo facto de algumas Partes continuarem 
relutantes em trabalhar no sentido da plena transparência na medição das emissões; 
insta todas as grandes economias a assumirem a liderança nas negociações sobre o 
conjunto de regras e a promoverem requisitos vinculativos para sistemas de controlo e 
verificação, designadamente dados e estimativas credíveis e oportunos em matéria de 
gases com efeitos de estufa;

21. Salienta a importância de complementar o conjunto de regras com dados atmosféricos 
baseados na observação de molde a aumentar a fiabilidade e o rigor na elaboração de 
relatórios; exorta a Comissão, a Agência Espacial Europeia (AEE), a Organização 
Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), o Centro 
Europeu de Previsão Meteorológica a Médio Prazo (CEPMMP), o Sistema Integrado de 
Observação do Carbono (ICOS) - Infraestrutura Europeia de Investigação, as agências 
de inventários e centros de investigação nacionais, assim como outros intervenientes 
essenciais, a desenvolverem uma capacidade operacional que possa produzir 
informações relativas às emissões antropogénicas, utilizando dados de satélite e 
satisfazendo os requisitos necessários, incluindo uma constelação de satélites;

22. Salienta a importância de a UE falar a uma só voz na COP 24 em Katowice, a fim de 
assegurar o seu poder político e a sua credibilidade; insta todos os Estados-Membros a 
apoiarem o mandato da UE nas negociações e nos encontros bilaterais com outros 
intervenientes;

23. Exorta a comissão e os Estados-Membros a levarem a ação climática para a agenda de 
fóruns internacionais importantes no âmbito das Nações Unidas, bem como de órgãos 
como o G7 e o G20, entre outros, e a procurarem parcerias multilaterais sobre assuntos 
específicos em matéria de aplicação do Acordo de Paris e dos ODS;

Abertura, inclusão e transparência

24. Insta a Comissão e os Estados-Membros a manterem e reforçarem parcerias estratégicas 
com países desenvolvidos, assim como com economias emergentes, de molde a criarem 
um grupo de líderes em matéria climática nos próximos anos, e a demonstrarem maior 
solidariedade para com os Estados vulneráveis; apoia o empenho ativo e contínuo da 
UE no seio da Coligação de Elevada Ambição (HAC) e com os seus países membros, 
com o objetivo de dar visibilidade à sua determinação em lograr uma aplicação eficaz 
do Acordo de Paris através da conclusão de um robusto conjunto de regras em 2018, e 
de levar a bom termo o Diálogo de Talanoa na COP 24;

25. Destaca que é necessária uma participação efetiva de todas as Partes para prosseguir a 
redução do aumento da temperatura média mundial para 1,5 °C, o que, em 
contrapartida, pressupõe a abordagem das questões relacionadas com os interesses 
particulares e os conflitos de interesses; reitera, neste contexto, o seu apoio à iniciativa 
dos governos que representam a maioria da população mundial no sentido de introduzir 
uma política de conflito de interesses específica no quadro da CQNUAC; apela à 



Comissão e aos Estados-Membros para que participem de forma construtiva nesse 
processo, sem comprometer os fins e os objetivos da CQNUAC e do Acordo de Paris;

26. Sublinha que 80 % das pessoas deslocadas por força das alterações climáticas são 
mulheres, que são, em geral, mais afetadas pelas alterações climáticas do que os 
homens, embora suportem um encargo acrescido e não participem na tomada de 
decisões fundamentais sobre a luta contra as alterações climáticas; salienta, por 
conseguinte, que a capacitação das mulheres, bem como a sua liderança e participação 
plena e equitativa em instâncias internacionais, como a CQNUAC, e no âmbito da ação 
climática a nível nacional, regional e local, são vitais para o êxito e a eficácia dessa 
ação; insta a UE e os Estados-Membros a integrarem a perspetiva de género nas 
políticas climáticas e a promoverem a participação das mulheres indígenas e dos 
defensores dos direitos das mulheres no quadro da CQNUAC;

27. Congratula-se com a decisão da COP23 de que o Fundo de Adaptação continue a servir 
o Acordo de Paris; reconhece a importância do Fundo para as comunidades mais 
vulneráveis às alterações climáticas, pelo que acolhe favoravelmente os novos 
compromissos dos Estados-Membros no sentido de atribuir ao Fundo 93 milhões de 
dólares;

28. Reconhece que a UE e os seus Estados-Membros são o maior fornecedor de 
financiamento público da ação climática; manifesta a sua preocupação relativamente ao 
facto de os compromissos dos países desenvolvidos ficarem muito aquém do seu 
objetivo coletivo anual de 100 mil milhões de dólares; salienta a importância de todas as 
Partes desenvolvidas efetuarem as suas contribuições para este objetivo, já que o 
financiamento a longo prazo é decisivo para que os países em desenvolvimento possam 
cumprir as respetivas metas de atenuação e adaptação;

29. Salienta que o orçamento da UE deve ser coerente com os respetivos compromissos 
internacionais em matéria de desenvolvimento sustentável a médio e a longo prazo e 
com os seus objetivos em matéria de clima e energia, não devendo ser contraproducente 
para esses objetivos ou dificultar a sua aplicação; observa com preocupação que o 
objetivo de 20 % da despesa total da UE destinada à ação climática não será 
provavelmente cumprido, pelo que solicita que sejam tomadas medidas corretivas; 
realça ainda que os debates políticos sobre o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
pós-2020 devem centrar-se desde o início nos objetivos climáticos e energéticos, de 
forma a assegurar a existência dos recursos necessários à sua concretização; recorda a 
sua posição sobre o aumento das despesas relacionadas com o clima de 20 % para 30 % 
o mais rapidamente possível e o mais tardar até 2027; considera que todas as restantes 
despesas do QFP devem estar em conformidade com o Acordo de Paris e não serem 
contraproducentes em relação aos esforços climáticos;

30. Insta ao desenvolvimento de um mecanismo de financiamento público da UE, 
específico e automático, que contribua com apoio adequado e adicional para a 
concretização da justa contribuição da UE para o objetivo de 100 mil milhões de dólares 
de financiamento internacional da luta contra as alterações climáticas;

Papel dos intervenientes não estatais

31. Recorda que o Acordo de Paris reconhece o papel importante desempenhado pela 
governação a vários níveis relativamente às políticas climáticas e a necessidade de 
participação das regiões, cidades e intervenientes não estatais;



32. Manifesta a sua satisfação com a crescente mobilização a nível mundial de cada vez 
mais intervenientes não estatais empenhados na ação climática com objetivos concretos 
e mensuráveis; salienta o papel fundamental da sociedade civil, do setor privado e dos 
governos subnacionais em termos de pressionar e guiar a opinião pública e a ação 
estatal; insta a UE, os Estados-Membros e todas as Partes a estimularem, facilitarem e 
dialogarem de modo completamente transparente com os intervenientes não estatais, 
que se posicionam cada vez mais na linha da frente da luta contra as alterações 
climáticas, bem como com os intervenientes a nível subnacional, em especial nos casos 
em que as relações da UE com os governos nacionais no domínio da política climática 
se tenham deteriorado; saúda, neste contexto, o compromisso assumido por 25 cidades 
pioneiras durante a COP23, em representação de 150 milhões de cidadãos, de se 
tornarem cidades com zero emissões líquidas até 2050;

33. Solicita à Comissão que continue a intensificar as suas relações com as autoridades 
locais e regionais para reforçar a cooperação temática e setorial entre os municípios e as 
regiões, tanto no interior como no exterior da UE, desenvolver iniciativas de adaptação 
e de resiliência, promover modelos de desenvolvimento sustentável e planos de redução 
das emissões em setores chave, como a energia, a indústria, a tecnologia, a agricultura e 
os transportes, nas zonas urbanas e rurais, através, por exemplo, de programas de 
geminação, do programa de Cooperação Urbana Internacional, de plataformas de apoio 
como o Pacto de Autarcas e da criação de novos fóruns para o intercâmbio de boas 
práticas; insta a UE e os Estados-Membros a apoiarem os esforços empreendidos pelos 
intervenientes regionais e locais no sentido de introduzir contributos estabelecidos a 
nível local e regional (à semelhança dos CND), sempre que o nível de ambição em 
matéria de clima possa assim ser reforçado;

34. Incentiva a Comissão a definir metas concretas em matéria de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa para 2050, para todos os setores, na sua proposta relativa à 
estratégia de zero emissões líquidas da UE até meados do século e a prever uma via 
clara para concretizar estas metas, nomeadamente metas intermédias para 2035, 2040 e 
2045; insta a Comissão a incluir propostas sobre como aumentar as remoções por 
sumidouros em consonância com o Acordo de Paris, por forma a atingir as zero 
emissões líquidas de gases com efeito de estufa na UE até, o mais tardar, 2050, e a 
alcançar as emissões negativas pouco tempo depois; solicita que esta estratégia assegure 
uma repartição justa dos esforços entre os diferentes setores, inclua um mecanismo que 
permita incorporar os resultados dos balanços globais quinquenais, e tenha em 
consideração as conclusões do próximo relatório especial do PIAC, as recomendações e 
as posições do Parlamento Europeu, bem como as posições dos intervenientes não 
estatais, como as autoridades locais e regionais, a sociedade civil e o setor privado;

35. Sublinha que a estratégia da UE a longo prazo deve ser vista como uma oportunidade 
para definir prioridades estratégicas futuras para uma economia da UE moderna e 
ecológica que aproveite plenamente o potencial do progresso tecnológico, mantenha 
uma elevado nível de segurança social, bem como padrões de consumo elevados e que 
seja benéfica para a indústria e a sociedade civil, especialmente a longo prazo;

36. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem estratégias e programas 
para abordar a transição entre setores resultante da descarbonização e dos 
desenvolvimentos tecnológicos, e a possibilitarem o intercâmbio de conhecimentos e 
boas práticas entre as regiões, os trabalhadores e as empresas afetados, assim como a 
ajudá-los a prepararem-se para mudanças estruturais, procurando ativamente novos 
potenciais económicos e garantindo uma transição justa para uma economia com zero 



emissões líquidas na Europa;

37. Considera que, a fim de garantir a coerência dos CDN com os compromissos 
económicos exigidos pelo Acordo de Paris, as Partes devem ser incentivadas a incluir as 
emissões provenientes do transporte marítimo e aéreo internacional, e a acordar e 
executar medidas a nível nacional, regional e internacional para abordar as emissões 
destes setores;

Esforços abrangentes de todos os setores

38. Congratula-se com o desenvolvimento, a nível mundial, de regimes de comércio de 
emissões e, especificamente, o lançamento em dezembro de 2017 da fase inicial do 
regime chinês de comércio de licenças de emissão a nível nacional, que abrange o setor 
da eletricidade; congratula-se igualmente com o acordo sobre a ligação entre o RCLE da 
UE e o sistema da Suíça, assinado no final de 2017, e incentiva a Comissão a examinar 
ulteriormente tais ligações e outras formas de cooperação com os mercados de carbono 
de regiões e países terceiros, assim como a estimular a criação de outros mecanismos de 
fixação do preço do carbono, que contribuirão para reduzir as emissões mundiais, 
aumentar a eficiência, realizar economias e reduzir o risco de fuga de carbono através 
da criação de condições de concorrência equitativas a nível mundial; exorta a Comissão 
a estabelecer salvaguardas para assegurar que qualquer articulação com o RCLE-UE 
continuará a traduzir-se permanentemente em novos contributos em termos de 
atenuação das alterações climáticas e não prejudique os compromissos da UE em 
matéria de emissões internas de gases com efeito de estufa;

39. Lamenta que o setor dos transportes seja o único que registou um aumento das emissões 
desde 1990; sublinha que tal não é compatível com o desenvolvimento sustentável a 
longo prazo, que exige, sim, uma diminuição acrescida e mais rápida das emissões de 
todos os setores da sociedade; recorda que o setor dos transportes tem de ser totalmente 
descarbonizado até 2050;

40. Manifesta a sua profunda deceção perante a proposta da Comissão relativa às normas 
das emissões de CO2 pós-2020 para os veículos de passageiros e veículos comerciais 
ligeiros, que não está em linha com as metas a longo prazo do Acordo de Paris;

41. Manifesta preocupação relativamente ao nível de ambição do regime de compensação e 
redução das emissões de carbono para a aviação civil (CORSIA), da OACI, tendo em 
conta os trabalhos em curso sobre as normas e as práticas recomendadas (SARP) tendo 
em vista a aplicação do regime a partir de 2019; opõe-se veementemente aos esforços 
para impor o CORSIA a voos dentro da Europa, sobrepondo-se à legislação da UE e 
anulando a independência na tomada de decisões; realça que um maior enfraquecimento 
da redação das SARP do CORSIA é inaceitável; insta a Comissão e os Estados-
Membros a envidarem todos os esforços ao seu alcance para reforçar as disposições do 
CORSIA e, por conseguinte, o seu impacto futuro;

42. Relembra o Regulamento (UE) 2017/2392 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de dezembro de 2017, que altera a Diretiva 2003/87/CE a fim de manter as atuais 
limitações ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e de preparar a aplicação de 
uma medida baseada no mercado global a partir de 20211, e, em particular o seu 
artigo 1.º, n.º 7, que indica claramente que, como colegisladores, o Parlamento Europeu 
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e o Conselho são as únicas instituições que decidem sobre qualquer alteração futura à 
Diretiva RCLE; solicita aos Estados-Membros, dentro do espírito do Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», que apresentem uma reserva formal relativamente 
às SARP do CORSIA, referindo que a aplicação do CORSIA e a participação nas suas 
fases voluntárias exigem um acordo prévio do Conselho e do Parlamento Europeu;

43. Recorda que foi concedida pela União até 2024 uma ulterior prorrogação da derrogação 
que prevê a isenção dos voos fora do EEE do regime RCLE da UE, para facilitar o 
procedimento da OACI a favor de uma solução global para as emissões da aviação; 
sublinha, contudo, que qualquer alteração da legislação só deve ocorrer se estiver em 
consonância com o compromisso de redução das emissões de gases com efeito de estufa 
em toda a economia da União, que não prevê a utilização de créditos de compensação 
após 2020;

44. Congratula-se com o facto de, no setor da aviação, o RCLE-UE já ter alcançado 
reduções/ compensações de cerca de 100 milhões de toneladas de CO2;

45. Recorda que se prevê que as emissões de CO2 do transporte marítimo aumentem 50 % a 
250 % até 2050, e que existem já soluções tecnológicas que permitem reduzir 
significativamente as emissões do transporte marítimo; congratula-se com o acordo 
sobre a estratégia inicial da OMI para a redução das emissões de GEE provenientes de 
navios durante a 72.ª sessão do Comité para a Proteção do Meio Marinho da IMO, em 
abril de 2018, como primeiro passo do setor para contribuir para a realização do 
objetivo em matéria de temperatura definido no Acordo de Paris; exorta a OMI a chegar 
rapidamente a acordo sobre as novas medidas obrigatórias em termos de redução das 
emissões necessárias para atingir os objetivos e salienta a importância e a urgência de as 
aplicar antes de 2023; sublinha que são necessárias medidas ulteriores e ações para 
abordar as emissões marítimas e exorta, por conseguinte, a UE e os Estados-Membros a 
acompanharem de perto o impacto e a aplicação do acordo OMI, bem como a 
considerarem medidas adicionais da UE, a fim de garantir que as emissões de GEE do 
transporte marítimo estejam em consonância com o objetivo relativo às temperaturas 
fixadas no Acordo de Paris; insta a Comissão a incluir o transporte marítimo 
internacional na sua futura estratégia para 2050 relativa à descarbonização para orientar 
as decisões de investimento da UE no sentido de combustíveis e tecnologias de 
propulsão para o transporte marítimo sem emissões de carbono;

46. Observa que a desflorestação e a degradação das florestas são responsáveis por 20 % 
das emissões mundiais de GEE; salienta o papel importante das florestas e das zonas 
húmidas na atenuação das alterações climáticas, uma vez que fornecem um elevado 
potencial de captura de carbono; destaca que os sumidouros e as remoções de carbono 
naturais na UE e a nível mundial devem ser preservados e reforçados a longo prazo, e 
que a dimensão global das florestas mundiais, assim como as suas capacidades de 
adaptação e resiliência às alterações climáticas, devem ser ulteriormente aumentadas 
para concretizar o objetivo de longo prazo constante do Acordo de Paris; sublinha ainda 
a necessidade de esforços de atenuação centrados no setor das florestas tropicais, a 
começar pela abordagem às causas profundas da perda de florestas e das alterações 
climáticas;

Resistir às alterações climáticas através da adaptação

47. Solicita à Comissão que reveja a estratégia de adaptação da UE, já que a adaptação é 
uma necessidade inevitável para todos os países que pretendam minimizar as 



repercussões negativas das alterações climáticas e tirar pleno partido das oportunidades 
para um crescimento resistente às alterações climáticas e a favor do desenvolvimento 
sustentável;

48. Considera que a entrada em funcionamento da plataforma das comunidades locais e dos 
povos indígenas é um dos êxitos da COP23 e mais uma etapa importante na 
concretização das decisões de Paris; considera que a plataforma irá facilitar o 
intercâmbio efetivo de experiências e boas práticas em matéria de esforços e estratégias 
de adaptação;

49. Salienta a necessidade de desenvolver sistemas e ferramentas públicos, transparentes e 
conviviais para acompanhar os progressos e a eficácia dos planos nacionais de 
adaptação e das ações;

Diplomacia climática

50. Apoia firmemente a prossecução e o reforço ulterior da política da UE de sensibilização 
e diplomacia climática, que é essencial para dar visibilidade à ação climática nos países 
parceiros e junto da opinião pública mundial; solicita que a afetação de recursos 
humanos e financeiros ao SEAE e à Comissão reflita de forma mais adequada o firme 
empenho em prol da diplomacia climática e uma maior participação nestas ações; 
insiste na necessidade de desenvolver uma estratégia abrangente para a diplomacia da 
UE em matéria de clima e de integrar o clima em todos os domínios da sua ação 
externa, incluindo o comércio, a cooperação para o desenvolvimento, a ajuda 
humanitária, bem como a segurança e a defesa;

51. Salienta as crescentes implicações das alterações climáticas para a segurança 
internacional e a estabilidade regional decorrentes da degradação ambiental, da perda de 
meios de subsistência, da deslocação forçada de pessoas induzida pelo clima e das 
formas conexas de agitação, podendo as alterações climáticas ser frequentemente 
consideradas um multiplicador das ameaças; insta a UE e os Estados-Membros, por 
conseguinte, a cooperarem com os seus parceiros em todo o mundo para compreender, 
integrar, antecipar e gerir melhor os efeitos desestabilizadores das alterações climáticas; 
insiste, nesse sentido, na importância de integrar a diplomacia climática nas políticas de 
prevenção de conflitos da UE;

52. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a lançarem alianças ambiciosas para dar o 
exemplo na integração da ação climática nas diferentes matérias de política externa, 
designadamente no comércio, na migração internacional, na reforma das instituições 
financeiras internacionais, na paz e segurança;

53. Solicita à Comissão que integre a dimensão das alterações climáticas nos acordos 
internacionais de comércio e investimento, tornando a ratificação e a implementação do 
Acordo de Paris uma condição para a celebração de futuros acordos comerciais; convida 
a Comissão a proceder a uma avaliação exaustiva da coerência dos acordos existentes 
em relação ao Acordo de Paris;

Indústria e competitividade

54. Sublinha que as alterações climáticas são, acima de tudo, um desafio societal e que, por 
conseguinte, o seu combate deve continuar a ser um dos princípios orientadores das 
políticas e ações da UE, incluindo no domínio da indústria, da energia, da investigação e 



das tecnologias digitais;

55. Saúda os esforços e os progressos realizados até ao presente por parte dos cidadãos, das 
empresas e da indústria europeus para cumprir as obrigações decorrentes do Acordo de 
Paris; incentiva-os a definir objetivos mais ambiciosos e a tirar pleno partido das 
oportunidades decorrentes do Acordo de Paris, acompanhando a evolução tecnológica;

56. Salienta que um quadro jurídico estável e previsível, assim como sinais políticos claros 
tanto a nível da UE como a nível mundial, permitiriam facilitar e melhorar o 
investimento em matéria de clima; sublinha, a este respeito, a importância das propostas 
legislativas no âmbito do pacote «Energia Limpa para todos os Europeus», que visam 
reforçar a competitividade da UE, capacitar os cidadãos e fixar objetivos que estejam 
em conformidade com os compromissos assumidos pela UE no âmbito do Acordo de 
Paris e do seu mecanismo de revisão quinquenal;

57. Saúda o facto de diversos países que acolhem grandes concorrentes das indústrias da 
UE com utilização intensiva de energia terem estabelecido regimes de comércio de 
licenças de emissão de carbono ou outros mecanismos de fixação de preços; incentiva 
outros países a fazerem o mesmo;

58. Destaca a importância de aumentar o número de empregos de qualidade e de 
trabalhadores qualificados na indústria da UE para orientar a sua inovação e transição 
sustentável; apela a um processo holístico e inclusivo no sentido de desenvolver uma 
visão para um modelo comercial alternativo nas regiões carboníferas e com uso 
intensivo de carbono com uma elevada percentagem de trabalhadores em setores 
dependentes do carbono, de modo a facilitar uma transformação sustentável de 
indústrias e serviços prósperos, reconhecendo simultaneamente o património e as 
competências da mão de obra disponível; sublinha o importante papel dos 
Estados-Membros na aceleração das reformas que podem conduzir a uma transição justa 
da mão de obra nessas regiões; recorda que, neste sentido, o apoio financeiro adicional 
da UE desempenha um papel indispensável;

Política energética

59. Recorda que está a diminuir na UE o investimento em energias renováveis; frisa, 
portanto, a importância das energias renováveis e da eficiência energética para reduzir 
as emissões, para a segurança energética e para combater e atenuar a pobreza 
energética, a fim de proteger e ajudar os agregados familiares vulneráveis e em situação 
de pobreza; solicita a promoção, à escala mundial, de medidas de eficiência e poupança 
energética e do desenvolvimento e implantação eficaz das energias renováveis (por 
exemplo, estimulando a autoprodução e o consumo de fontes de energia renováveis);

60. Recorda que o estabelecimento de prioridades em matéria de eficiência energética, 
nomeadamente através do princípio da eficiência energética em primeiro lugar, e a 
liderança mundial em matéria de energias renováveis são dois dos principais objetivos 
da estratégia da UE para a União da Energia; reafirma a necessidade de legislação 
ambiciosa da UE ao abrigo do pacote Energias Limpas para que esses objetivos sejam 
concretizados, bem como da futura estratégia para meados do século para a aplicação 
efetiva nas políticas da UE dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris, 
com o objetivo de manter o  aumento da temperatura  média mundial  bem abaixo dos 
2 ºC e de prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 ºC;



61. Sublinha a importância de desenvolver tecnologias de armazenamento de energia, redes 
inteligentes e capacidades de resposta à procura que contribuam para reforçar a 
implantação eficaz das energias renováveis nos setores da produção de eletricidade e 
dos sistemas domésticos de aquecimento e refrigeração;

62. Solicita à UE que pressione a comunidade internacional a adotar, sem demora, medidas 
concretas, incluindo um calendário, para suprimir gradualmente os subsídios 
ambientalmente nocivos, que distorcem a concorrência, desencorajam a cooperação 
internacional e criam entraves à inovação;

Investigação, inovação, tecnologias digitais e política espacial 

63. Sublinha o facto de que a investigação e a inovação contínuas e reforçadas nas áreas da 
atenuação das alterações climáticas, das políticas de adaptação, da eficiência dos 
recursos, das tecnologias sustentáveis com emissões baixas ou nulas, do uso sustentável 
de matérias-primas secundárias (“economia circular”) e da recolha de dados sobre as 
alterações climáticas serem fundamentais para combater as alterações climáticas de 
forma eficaz em termos de custos e contribuírem para reduzir a dependência 
relativamente aos combustíveis fósseis; apela, por conseguinte, a que seja assumido a 
nível mundial o compromisso de estimular e concentrar os investimentos nestas áreas; 
sublinha a necessidade de dar prioridade ao financiamento de projetos de energia 
sustentável no âmbito do novo programa «Horizonte Europa», tendo em conta os 
compromissos assumidos pela União no âmbito da União da Energia e do Acordo de 
Paris;

64. Salienta que os ODS representam uma mudança radical nas políticas internacionais em 
matéria de cooperação para o desenvolvimento e que a UE se comprometeu a 
implementá-los tanto no âmbito das suas políticas internas como externas; salienta, em 
consonância com a dimensão externa dos ODS, a necessidade de explorar diferentes 
métodos para ajudar os países em desenvolvimento e as economias emergentes no 
processo de transição energética, nomeadamente através de medidas de reforço das 
capacidades, de ajuda na redução dos custos de capital das energias renováveis e de 
projetos de eficiência energética, da transferência de tecnologias e de soluções para o 
desenvolvimento de cidades inteligentes e comunidades rurais remotas, ajudando-os 
assim a cumprir os seus compromissos ao abrigo do Acordo de Paris; congratula-se, a 
este respeito, com o recém-criado Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável;

65. Recorda que a investigação, a inovação e a competitividade formam um dos cinco 
pilares da estratégia da UE para a União da Energia; faz notar que a UE está 
determinada a preservar a sua posição de líder mundial nestes domínios, ao mesmo 
tempo que desenvolve uma estreita cooperação científica com parceiros internacionais; 
destaca a importância de criar e manter uma forte capacidade de inovação, tanto nos 
países desenvolvidos, como nos países emergentes, para a implantação de tecnologias 
energéticas limpas e sustentáveis;

66. Recorda o papel central que as tecnologias digitais desempenham no apoio à transição 
energética e, sobretudo, na melhoria da eficiência energética e da poupança de energia; 
salienta os benefícios climáticos que a digitalização da indústria europeia pode 
proporcionar através da utilização eficiente dos recursos e da redução da intensidade 
dos materiais e do reforço da atual mão de obra;

67. Está firmemente convicto de que os programas espaciais da União devem ser 



concebidos de forma a garantir o seu contributo para a luta contra as alterações 
climáticas e para as estratégias de atenuação; recorda, neste contexto, o papel especial 
desempenhado pelo sistema Copernicus e a necessidade de assegurar que inclua um 
serviço de vigilância das emissões de CO2; salienta a importância de manter a política 
de acesso livre, pleno e aberto aos dados, uma vez que tal é essencial para a comunidade 
científica e apoia a cooperação internacional neste domínio;

Ação climática nos países em desenvolvimento

68. Insiste na necessidade de manter aberta a possibilidade de limitar o aquecimento global 
a 1,5 °C e no dever de os principais emissores, incluindo a UE, acelerarem rapidamente 
os seus esforços de atenuação, dado que tal pode gerar benefícios conexos significativos 
em termos de desenvolvimento sustentável, bem como de aumentarem substancialmente 
o seu apoio à ação climática nos países em desenvolvimento;

69. Sublinha a importância de tomar decisões informadas em matéria de clima e de apoiar 
este processo através da melhoria dos serviços climáticos de especial importância para 
os países em desenvolvimento; apela a que este seja um objetivo significativo da 
investigação financiada pela UE e a que sejam envidados grandes esforços pela UE no 
sentido facilitar a transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento; 
solicita uma declaração da OMC sobre direitos de propriedade intelectual e alterações 
climáticas, comparável à relativa ao Acordo TRIPS e à saúde pública adotada em Doa 
em 2001;

70. Recorda o compromisso dos países desenvolvidos no sentido de concederem 
financiamento novo e adicional para a ação climática nos países em desenvolvimento, 
num valor de 100 mil milhões de dólares americanos por ano até 2020; reconhece a 
necessidade de um aumento constante do esforço financeiro e de uma prestação de 
contas mais rigorosa, nomeadamente prestando atenção ao requisito de que o 
financiamento seja novo e adicional e de que inclua exclusivamente os equivalentes em 
subvenção dos empréstimos, calculados segundo o método acordado no Comité de 
Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE; recomenda que os Estados-Membros da UE 
sigam as práticas desenvolvidas pela Comissão para a utilização dos marcadores do Rio 
para a ajuda pública ao desenvolvimento com objetivos climáticos;

71. Insta a UE a respeitar o princípio da coerência das políticas para o desenvolvimento 
(CPD), tal como consagrado no artigo 208.º do TFUE, uma vez que constitui um aspeto 
fundamental da contribuição da UE para o Acordo de Paris; exorta, por isso, a UE a 
assegurar a coerência entre as suas políticas em matéria de desenvolvimento, comércio, 
agricultura, energia e clima;

72. Recorda que as alterações climáticas têm efeitos diretos e indiretos na produtividade 
agrícola; reitera o seu apelo a uma alteração transformativa da forma como produzimos 
e consumimos alimentos em prol de práticas agroecológicas, em conformidade com as 
conclusões da Avaliação Internacional da Ciência e da Tecnologia Agrícolas para o 
Desenvolvimento (IAASTD) e as recomendações do relator especial das Nações Unidas 
sobre o direito à alimentação; louva as iniciativas tomadas pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) no sentido de ampliar a agroecologia, 
a fim de atingir os ODS; insta a UE e os seus Estados-Membros a definirem a sua 
política de desenvolvimento de acordo com estas linhas, incluindo a vertente de 
investimento agrícola do FEDS;



73. Sublinha que o aumento das emissões de CO2 relacionadas com os transportes e o 
comércio internacional põe em causa a eficácia da estratégia da UE em matéria de 
alterações climáticas; observa que a promoção do desenvolvimento orientado pelas 
exportações, nomeadamente através da agricultura industrial orientada para as 
exportações, é difícil de conciliar com o imperativo de atenuação das alterações 
climáticas;

74. Considera que a UE deve procurar formas de introduzir controlos ao comércio e ao 
consumo dos produtos de base que coloquem as florestas em risco, tais como a soja, o 
óleo de palma, o eucalipto, a carne de bovino, o couro e o cacau, tendo em conta a 
experiência adquirida com o plano de ação FLEGT e o regulamento relativo ao 
comércio de madeira, bem como com as medidas da UE para regular outras cadeias de 
abastecimento de modo a eliminar ou prevenir danos graves; observa que as chaves para 
o êxito de tais esforços incluem a imposição de rastreabilidade e de requisitos 
obrigatórios de diligência devida ao longo de toda a cadeia de abastecimento;

75. Insta o Banco Europeu de Investimento a pôr rapidamente termo à concessão de crédito 
a projetos de combustíveis fósseis e solicita aos Estados-Membros da UE que ponham 
termo a todas as garantias de créditos à exportação para projetos de combustíveis 
fósseis; solicita garantias públicas específicas a favor de investimentos ecológicos, 
rótulos e benefícios fiscais para os fundos de investimento verde e a emissão de 
obrigações verdes;

76. Salienta a importância da operacionalização do objetivo global de adaptação e da 
mobilização de importantes fundos novos para a adaptação nos países em 
desenvolvimento; solicita à UE e aos seus Estados-Membros que se comprometam a 
aumentar significativamente o financiamento que consagram à adaptação; reconhece a 
necessidade de realizar progressos também no que diz respeito à questão das perdas e 
dos danos, para o que devem ser mobilizados recursos adicionais de fontes inovadoras 
de financiamento público recorrendo ao Mecanismo Internacional de Varsóvia;

77. Salienta a necessidade de projetos criados e geridos da base para o topo, que cheguem 
às pessoas e às comunidades particularmente vulneráveis; observa que a atual ênfase 
nas operações de garantias e financiamento misto para facilitar o investimento privado 
favorece os projetos de grandes dimensões e exige um equilíbrio adequado na utilização 
dos fundos de ajuda;

78. Observa que o setor da aviação depende fortemente da compensação das emissões de 
carbono e que a compensação das emissões de carbono por via florestal é difícil de 
medir e impossível de garantir; salienta a necessidade de assegurar que o Programa de 
Compensação e Redução das Emissões de Carbono da Aviação Civil Internacional 
(CORSIA) e outros projetos não prejudiquem a segurança alimentar, os direitos 
fundiários, os direitos dos povos indígenas ou a biodiversidade, e que seja respeitado o 
princípio do consentimento livre, prévio e informado;

Papel do Parlamento Europeu

79. Considera que deve estar bem integrado na delegação da UE, uma vez que tem de dar o 
seu consentimento para a celebração de acordos internacionais e desempenha um papel 
fundamental na execução a nível nacional do Acordo de Paris, na sua qualidade de 
colegislador; espera, por conseguinte, ser autorizado a participar nas reuniões de 
coordenação da UE em Katowice e que lhe seja assegurado o acesso a todos os 



documentos preparatórios a partir do momento em que sejam encetadas as negociações;

o

o     o

80. 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 são membros da UE.


