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SUGESTÕES

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

1. Está ciente de que estão a ocorrer alterações climáticas e de que estas são causadas pela 
actividade humana, existindo, por conseguinte, a necessidade de uma adaptação ao 
aumento da temperatura média global; salienta, todavia, que são necessárias medidas mais 
enérgicas para reduzir os efeitos das alterações climáticas;

2. Chama a atenção para o facto de a combinação e o reforço recíproco entre alterações 
climáticas, evolução demográfica e globalização assinalarem um período de instabilidade 
sem precedentes na história da humanidade, o que reforça a necessidade de reduzir a 
clivagem crescente entre o mundo em desenvolvimento e o resto do planeta e de erradicar 
a pobreza;

3. Salienta que a cooperação com os países em desenvolvimento no combate às alterações 
climáticas deve ter como ponto de partida a luta contra a pobreza;

4. Reconhece que os países em desenvolvimento são os mais duramente afectados pelas 
alterações climáticas e que as suas economias estão frequentemente dependentes de um 
pequeno número de actividades que podem ser desproporcionadamente afectadas pelas 
alterações climáticas, como é o caso, em particular, dos pequenos Estados insulares; a 
adaptação destes países às alterações climáticas deveria ser, por isso, uma das prioridades 
da política de desenvolvimento da UE. Convida a Comissão e os Estados-Membros a 
explicarem como estão a cumprir este objectivo e como vão satisfazer os seus 
compromissos financeiros relativos à declaração política de Bona, de Julho de 2001, 
aumentando a sua cooperação com os países em desenvolvimento no domínio das 
alterações climáticas, no contexto de um orçamento de 410 milhões de dólares dos EUA, a 
partir de 2005;

5. Congratula-se com os resultados da Cimeira do G8, em Gleneagles, e com os esforços que 
a Presidência britânica da UE pretende desenvolver para combater as alterações climáticas 
globais; solicita, contudo, a adopção de medidas suplementares no âmbito do combate às 
alterações climáticas;

6. Recomenda que a União Europeia desenvolva uma política de cooperação específica em 
matéria de alterações climáticas com os países em desenvolvimento. A integração da 
problemática das alterações climáticas em todas as políticas de desenvolvimento exige que 
se desenvolvam e implantem vários instrumentos. A agricultura e a segurança alimentar, 
dois sectores muitíssimo sensíveis ao clima, são prioritárias neste domínio. Outra 
preocupação fundamental é a diversificação económica, uma vez que muitos países em 
desenvolvimento, integrados na Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS), estão 
muito dependentes do turismo. Os transportes, o planeamento social e as questões 
energéticas são cruciais para neutralizar as alterações climáticas. A prevenção e a 
preparação para os riscos de catástrofe constituem outras das prioridades;”
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7. Apoia a cooperação internacional e a implicação dos países em desenvolvimento no 
combate às alterações climáticas; solicita, porém, que a cooperação tecnológica, o 
desenvolvimento de energias renováveis e os mecanismos de financiamento para o 
abastecimento de água e as situações de catástrofes sejam correctamente aplicados, e que 
a União Europeia transfira ajuda financeira suficiente. Recomenda a realização de 
consultas periódicas à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE e apela à sua 
participação activa na elaboração dessas propostas;

8. Recomenda que se examine o problema da não participação em acções de mitigação das 
alterações climáticas;

9. Entende ser importante uma chamada de atenção da UE para os custos em que  
incorreremos se não agirmos no sentido de reduzir as emissões com impacto no clima, já 
que a consciência desses custos poderá aumentar a motivação para reduzir a emissão de 
gases com efeito de estufa;

10. Realça a importância de se abordar a questão da observação do clima, da sua 
vulnerabilidade e impacto, pois é nela que se fundamentam as medidas contra as 
alterações climáticas; essa observação é inexistente na maioria dos países em 
desenvolvimento. Observa que faltam igualmente as observações meteorológicas e que 
não é possível proceder-se a uma adaptação apropriada se não existirem séries de dados 
adequadas sobre os riscos, a vulnerabilidade e os impactos. Congratula-se com o 
lançamento da iniciativa “Criação de uma capacidade GMES (Vigilância Global do 
Ambiente e da Segurança) até 2008”, da Comissão e da Agência Espacial Europeia, para 
apoiar os objectivos políticos da União em matéria de desenvolvimento sustentável e de 
boa governança. A cooperação neste domínio, em geral, deveria ser integrada em 
iniciativas internacionais como o Sistema de Observação do Clima Global (GCOS) e o 
Sistema de sistemas mundiais de observação da Terra (GEOSS);

11. Congratula-se com a criação do Sistema de Informação Ambiental para o Ambiente e o 
Desenvolvimento Sustentável de África, da Comissão, baseado em tecnologias de 
observação por satélite e de cartografia por computador, em auxílio das actividades de 
desenvolvimento do Serviço de Ajuda Humanitária - ECHO. Deveria estudar-se o 
eventual desenvolvimento e alargamento da estrutura da Comissão, de modo a incluir uma 
rede de observação das alterações climáticas;

12. Considera que o desenvolvimento sustentável deve constituir parte integrante da acção da 
UE no domínio do desenvolvimento; solicita à Comissão que contribua para a criação de 
capacidades na UE, na ONU, nos países doadores e nos países beneficiários, por forma a 
que a integração do desenvolvimento sustentável se processe de forma eficaz; os esforços 
deverão ser sobretudo centrados nas competências em matéria de desenvolvimento, 
educação e troca de experiências;

13. Salienta que a estrutura do comércio internacional tem repercussões significativas nas 
alterações climáticas; solicita, por conseguinte, à OMC que integre um mecanismo de 
desenvolvimento sustentável nos seus trabalhos;

14. Salienta a necessidade de melhorar drasticamente a preparação para as catástrofes naturais 
associadas à actual variabilidade do clima e a potenciais alterações climáticas futuras em 
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muitos países em desenvolvimento, como os países ACP, como se evidenciou nas 
dramáticas consequências do furacão Jeanne, em 19 de Setembro de 2003; considera 
serem necessárias acções não só no domínio da observação meteorológica, mas também 
no que respeita aos tempos de reacção das autoridades locais e à educação da população;

15. Recomenda a adopção de estratégias de prevenção de conflitos e de atenuação das 
catástrofes, com especial atenção aos países em desenvolvimento, a fim de reduzir a 
desestabilização política causada pelas alterações do clima e dos ecossistemas, incluindo 
um apoio especial à governança e ao reforço das capacidades em África;

16. Salienta que a Comissão deve procurar obter a participação activa dos países em 
desenvolvimento, através da sua estratégia de comunicação sobre as alterações climáticas, 
bem como tomar iniciativas de divulgação de informações pelos canais ACP-UE. É 
igualmente importante ter em conta as regiões ultraperiféricas da Europa, vizinhas de 
muitos países ACP e que frequentemente enfrentam problemas semelhantes em matéria de 
desenvolvimento sustentável;

17. Salienta que o papel essencial do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC), em que assenta o consenso científico existente em relação às 
alterações climáticas, não é suficientemente reconhecido na Comunicação. A participação 
dos países em desenvolvimento no seu trabalho, e nos esforços de investigação em geral, 
deveria ser igualmente destacada;

18. Realça que, no que respeita à participação dos países em desenvolvimento no futuro 
regime multilateral no domínio das alterações climáticas, a UE deve reconhecer 
claramente que a prioridade para estes países é o desenvolvimento. Todavia, os Objectivos 
de Desenvolvimento para o Milénio nunca serão atingidos se as questões ambientais, 
como por exemplo as alterações climáticas, não forem abordadas adequadamente. O 
desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza devem continuar a ser o contexto 
geral em que os países em desenvolvimento serão incentivados a adoptar políticas e 
medidas que integrem as preocupações relativas às alterações climáticas, tanto em termos 
de adaptação como em termos de atenuação. Neste aspecto, os objectivos de 
desenvolvimento devem ter em conta duas condições:

a) não devem agravar a deterioração da qualidade de vida das populações locais e devem 
reflectir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Para isso, os países em 
desenvolvimento devem definir e aplicar políticas de adaptação sempre que elas forem 
pertinentes, mas também devem, em termos de mitigação, evitar os becos sem saída 
em que os denominados países desenvolvidos já foram apanhados, por exemplo, nos 
domínios dos transportes rodoviários e aéreos. Os países em desenvolvimento têm 
uma oportunidade histórica, que deveriam aproveitar, e as opções de investimento 
tomadas nas próximas décadas serão cruciais para a transição para um futuro 
caracterizado por emissões de carbono reduzidas;

b) os países em desenvolvimento também devem contribuir, dentro das suas capacidades 
e sem abrandarem o seu desenvolvimento, para o esforço geral de mitigação. Este teria 
uma vantagem suplementar para a maior parte destes países, que actualmente são 
muito dependentes do petróleo e, por conseguinte, suportam custos de energia muito 
elevados: qualquer redução do consumo e uma maior utilização de fontes energéticas 
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alternativas seria extremamente benéfico. Assinala que o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto tem potencial para contribuir para 
este objectivo e deveriam estudar-se formas de o desenvolver para além do primeiro 
período de vigência do compromisso do Protocolo de Quioto, em particular, 
desenvolvendo modos de diminuir os custos e aumentando a eficiência do 
processamento necessário para obter a aprovação de projectos no âmbito do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Para que o seu lançamento seja bem 
sucedido, é necessário um maior apoio financeiro dos países europeus, que lhe permita 
ultrapassar os seus actuais problemas de financiamento; salienta, todavia, ser 
importante que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo seja avaliado de modo a 
atingir os resultados pretendidos e não apenas de modo a impedir que as empresas se 
eximam às suas responsabilidades no que diz respeito à melhoria da eficiência 
energética

19. Apoia, assim, a criação de uma nova solução política coerente para melhorar o bem-estar 
de populações já de si vulneráveis através de uma estratégia de desenvolvimento mundial
dotada de um apoio económico adequado; recomenda que esta nova estratégia se baseie na 
ligação entre as alterações climáticas, a gestão dos recursos naturais, a prevenção de 
catástrofes e a erradicação da pobreza.
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