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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre como ganhar a batalha contra as alterações climáticas globais
(2005/2049(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: Ganhar a batalha contra as 
alterações climáticas globais (COM(2005)0035),

– Tendo em conta o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (UNFCCC) - que entrou em vigor em 16 de Fevereiro de 2005 após 
a sua ratificação por 152 países e organizações regionais de integração económica, o que 
corresponde a 61,6% das emissões de gases com efeito de estufa em 1990 referidas no 
Anexo I  e quase 90% da população mundial - e as medidas de execução para a sua 
implementação adoptadas nas conferências das Partes em Bona (Julho de 2001), 
Marraquexe (Novembro de 2001), Nova Deli (Novembro de 2002), Milão (Dezembro de 
2003), e Buenos Aires (Dezembro de 2004),

– Tendo em conta as suas propostas de resolução sobre as alterações climáticas, 
nomeadamente a de 13 de Janeiro de 2005 sobre os resultados da Conferência de Buenos 
Aires1, e a de 12 de Maio de 2005 sobre o Seminário de Peritos Governamentais sobre 
Alterações Climáticas2,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão da Indústria, 
da Investigação e da Energia (A6-0000/2005),

A. Considerando que as alterações climáticas são um dos maiores desafios do século XXI, 
dadas as suas consideráveis consequências negativas globais no plano ambiental, 
económico e social, com consequências potencialmente catastróficas, e considerando 
ainda que o problema das alterações climáticas é diferente dos outros problemas 
ambientais com que nos confrontamos,

B. Considerando que já existem indícios visíveis de alterações climáticas, como, por 
exemplo, uma frequência e uma intensidade acrescidas de fenómenos meteorológicos 
extremos, sendo que, na última década, os prejuízos económicos associados a catástrofes 
naturais relacionadas com o clima foram seis vezes superiores ao nível atingido em 1960; 

C. Considerando que os países industrializados têm uma grande responsabilidade, tanto 
actual como histórica, pela acumulação de emissões de gases com efeito de estufa na 
atmosfera; e considerando também que os países em desenvolvimento serão 
provavelmente os mais atingidos por um clima mais instável e, por conseguinte, os países 

  
1 TA(2005)0005
2 TA(2005)0177
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industrializados têm de assumir a principal responsabilidade de ajudar os países de baixos 
rendimentos a adaptar-se às alterações climáticas;

D. Considerando que o Protocolo de Quioto determina que os compromissos respeitantes à 
redução de emissões para o período pós-2012 começarão a ser considerados a muito curto 
prazo e que, por consequência, a Décima Primeira Conferência das Partes (COP 11) em 
Montreal deverá atribuir a máxima prioridade a essa tarefa; 

E. Considerando que o principal objectivo da UNFCCC - evitar alterações climáticas 
perigosas -, de acordo com relatórios científicos recentes, poderá exigir uma estabilização 
da concentração dos gases com efeitos de estufa abaixo dos 500 ppm (equivalente CO2) -
ligeiramente acima do nível actual -, sendo desse modo necessárias importantes reduções 
das emissões no futuro próximo; 

F. Considerando que investir na eficiência energética é a forma mais promissora de reduzir 
as emissões de carbono e considerando também que é considerável o potencial de 
economia de energia na UE com uma boa relação custo-eficácia;

G. Considerando que é muito necessário um considerável reforço da participação a nível dos 
cidadãos nos esforços globais que visam a redução das emissões e o desenvolvimento de 
estilos de vida mais sustentáveis;

H. Considerando que as emissões de gases com efeito de estufa continuam a aumentar em 
muitos Estados-Membros, o que demonstra a necessidade de agir rapidamente, para que a 
UE possa cumprir os requisitos de Quioto; 

I. Considerando que ultrapassar a fase de uma economia baseada nos combustíveis fósseis 
representa uma oportunidade económica histórica; considerando que a oportunidade 
económica é também grande para os países em desenvolvimento que são ricos em 
recursos energéticos renováveis mas que não têm ainda a tecnologia para os explorar;

1. Sublinha que a estratégia da União Europeia para mitigar as alterações climáticas deveria 
assentar numa abordagem com seis vertentes:
- desenvolvimento do Protocolo de Quioto,
- concretização de consideráveis reduções das emissões a nível nacional,
- adopção de uma abordagem proactiva que permita envolver outros actores principais, 
principalmente os EUA,
- desenvolvimento de uma parceria estratégica com países como a China e a Índia, para os 
ajudar a estabelecer políticas energéticas sustentáveis e assegurar a sua participação nos 
esforços de mitigação,
- promoção vigorosa da investigação e da inovação no domínio das tecnologias no âmbito 
da energia sustentável, e
- incentivo a uma participação directa muito maior dos cidadãos europeus nos esforços de 
mitigação, sendo condição indispensável a prestação de informação detalhada sobre o 
teor de carbono de produtos e serviços e sendo opção futura um sistema de quotas 
individuais negociáveis;

2. Solicita aos líderes da UE que, na Décima Primeira Conferência das Partes (COP 11), 
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apresentem propostas para um futuro regime no domínio das alterações climáticas, 
baseado no objectivo geral de que as temperaturas médias globais não deverão exceder 2 
graus centígrados acima dos níveis do período pré-industrial; 

3. Está convicto de que um regime futuro deverá basear-se em responsabilidades comuns 
mas diferenciadas, em reduções contínuas e cada vez mais acentuadas das emissões e na 
participação de mais países nos esforços de redução; sublinha que a boa relação 
custo-eficácia deverá ser uma característica de todas as medidas consideradas e que, por 
isso, a criação de um mercado global do carbono baseado na fixação de limites e no 
comércio de direitos de emissão deverá constituir um objectivo a longo prazo; 

4. Congratula-se com as conclusões do Conselho Europeu de Bruxelas de 23 de Março de 
2005, em especial a que insiste no esforço com vista à redução de emissões por parte dos 
países desenvolvidos, na ordem dos 15 a 30%, para 2020; insiste, porém, no facto de que 
também é necessário estabelecer metas relativas à redução de emissões para o longo prazo 
e sugere uma meta de 60 a 80% para 2050; 

5. Sublinha que uma mitigação eficaz das alterações climáticas exigirá uma importante 
transformação dos sistemas energético e de transportes e que essa transformação deverá 
passar a ser uma força motriz no seio da Estratégia de Lisboa, para reforçar o crescimento 
e a competitividade e bem assim aumentar as exportações; 

6. Realça o facto de que já existem muitas das tecnologias necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa; há, porém, um grande número de barreiras e, 
sobretudo, de incentivos perversos que funcionam como obstáculos; exorta, por isso, os 
líderes da UE a que criem uma estrutura de incentivos positivos para o reforço da 
utilização de tecnologias que se caracterizem pela eficiência energética, com baixa 
produção de carbono ou sem produção de carbono, e solicita a realização de contratos 
públicos de fornecimento como forma de contribuir para a redução dos custos dessas 
tecnologias; pede, além disso, o estabelecimento de um programa de choque - semelhante 
ao Programa Apollo dos EUA nos anos 60 - para promover a investigação e a inovação 
destinada a apoiar a energia sustentável;

7. Sublinha que os desenvolvimentos no sector dos transportes são fundamentais e lamenta 
que o acordo voluntário com os fabricantes de automóveis não seja susceptível de 
produzir os resultados esperados; solicita, pois, a instituição uma política de fortes 
medidas para reduzir as emissões dos transportes, incluindo a fixação de limites 
obrigatórios para emissões de CO2 derivadas de combustíveis fósseis que provenham de 
veículos novos - sendo esse limite, a partir de 2012, de 120g CO2 para o veículo médio 
vendido - para além de uma política de planeamento espacial mais inovadora; 

8. Solicita aos líderes da UE que apresentem propostas legislativas específicas tendo em 
vista alargar o âmbito de aplicação da directiva relativa a edifícios e actualizar a directiva 
relativa aos biocombustíveis, de modo a incluir a tecnologia mais recente - os
bioflexicombustíveis - e a introduzir percentagens mínimas de mistura;

9. Exorta a Comissão a tomar rapidamente medidas para reduzir o impacto da aviação sobre 
o clima, incluindo este sector dos transportes no regime de comércio de licenças de 
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emissão de gases com efeito de estufa, abrangendo todos os voos com destino a quaisquer 
aeroportos da UE, ou que deles partam; sublinha que as emissões de CO2 são apenas o 
primeiro passo e solicita à Comissão que explore futuras opções em matéria de políticas 
que tratem do problema do impacto da aviação sobre o clima na sua totalidade;

10. Considera que o rápido desenvolvimento da biomassa e da produção de energia ligada às 
explorações agrícolas deve ser uma das principais prioridades a curto prazo; solicita, por 
isso, à UE que transfira gradualmente os seus mecanismos de apoio à agricultura da 
produção de alimentos para o incentivo à produção de energias renováveis; 

11. Reitera o seu pedido à Comissão e aos Estados-Membros para que incorporem uma 
abordagem sectorial nas discussões sobre o futuro regime internacional no domínio das 
alterações climáticas; e solicita, para além disso, à Comissão que explore a possibilidade 
de ligar o regime de comércio de direitos de emissão a países terceiros;

12. Solicita à Comissão que leve seriamente em conta o problema do parasitismo ("free-
rider") no âmbito dos esforços de mitigação das alterações climáticas; 

13. Considera que na revisão do actual regime de comércio de emissões e do seu possível 
alargamento, deveria ser cuidadosamente reconsiderada a ideia da protecção dos direitos 
adquiridos ("grandfathering"), por causa das suas consideráveis deficiências, devendo ser 
exploradas alternativas como a avaliação comparativa e o leilão – utilizando uma 
abordagem a montante; além disso, terá de se reconsiderar também a questão das quotas 
nacionais de emissões, em virtude do aumento do comércio transfronteiras, 
principalmente de electricidade;

14. Sublinha que o desenvolvimento económico é um direito de todos os países em 
desenvolvimento; no entanto, estes últimos países não têm de repetir as mesmas práticas 
poluentes dos países industrializados; propõe, por isso, o lançamento de uma iniciativa 
multilateral, a Iniciativa relativa às Energias Sustentáveis - envolvendo a UE, países como 
a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul, etc., e algumas empresas importantes ligadas ao 
sector da energia -, que deveria ter por objectivo promover amplamente a cooperação em 
matéria de tecnologia, sendo os principais alvos os sectores da energia e dos transportes; 

15. Insiste na necessidade do aumento da ajuda financeira aos países menos desenvolvidos 
para fins de adaptação às alterações climáticas; considera, neste contexto, que a gestão da 
silvicultura sustentável, em especial das florestas tropicais, constitui um importante 
elemento tanto na mitigação das alterações climáticas como na adaptação a essas 
alterações; 

16. Solicita às Instituições europeias que dêem um exemplo positivo limitando as emissões de 
gases com efeito de estufa nas suas diversas actividades, através do reforço da eficiência 
energética nos edifícios de escritórios e em todo o equipamento utilizado, deslocações 
com baixas emissões de carbono, etc.; dever-se-ão envidar esforços especiais 
relativamente às deslocações de deputados, o que implica reconsiderar a questão da dupla 
localização do PE, a questão de os motoristas disporem de veículos com baixas emissões 
de carbono para o seu serviço, etc.; 
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17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Secretariado da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, solicitando a sua 
divulgação junto de todos os países não comunitários que são Partes Contratantes da 
Convenção.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O problema das alterações climáticas é diferente de qualquer outro problema ambiental que 
enfrentemos. A principal razão para tal é que a natureza do sistema climático não é linear e 
apresenta reacções positivas. Uma vez ultrapassado um determinado nível de concentração de 
gases com efeito de estufa na atmosfera, todo o sistema sofrerá provavelmente alterações 
drásticas. Podem registar-se impactos intoleráveis, com consequências desastrosas, como 
prejuízos materiais anuais resultantes de situações meteorológicas extremas, da ordem dos 
biliões de dólares, milhões de pessoas deslocadas, grandes ondas de calor, alterações em larga 
escala das culturas e da distribuição das espécies, etc.

Os países em desenvolvimento serão provavelmente os mais atingidos. Os pobres são muito 
mais vulneráveis a fenómenos como as inundações, as tempestades e as secas. Em 
determinadas regiões, um clima mais seco conduzirá a prejuízos na produção alimentar. Para 
além disso, grandes regiões do Sul serão gravemente afectadas pela subida do nível dos 
mares. 

Apesar de terem um carácter diferente, as alterações climáticas continuam a ser consideradas, 
na maior parte dos casos, como um problema ambiental cuja responsabilidade cabe 
principalmente aos Ministros do Ambiente. Isto tem de mudar. As alterações climáticas têm 
implicações graves, não apenas para os ecossistemas, mas também para a economia no seu 
todo, para a saúde pública, para a segurança da água e dos alimentos, para as migrações, etc. 

A Comunicação da Comissão sobre "Ganhar a batalha contra as alterações climáticas globais" 
contém um manancial de informações úteis e diversas propostas voltadas para o futuro. No 
entanto, dada a gravidade do problema, a proposta da Comissão teria beneficiado de um maior 
sentido de urgência. A estabilização dos gases com efeito de estufa na atmosfera representa 
um desafio formidável que exigirá grandes alterações ao nível dos comportamentos, em 
moldes ainda não seriamente considerados.

Para a UE, a primeira prioridade é cumprir os requisitos do Protocolo de Quioto. Num 
número demasiado elevado de Estados-Membros, as emissões excedem em muito os 
compromissos por eles assumidos em Quioto. Não é de espantar. Até agora, a maior parte das 
reduções das emissões de carbono na União Europeia resultam do encerramento de velhas e 
ineficientes centrais a carvão, principalmente no Reino Unido e na Alemanha. Por isso, há 
que implementar a curto prazo fortes medidas para assegurar o verdadeiro cumprimento dos 
objectivos de Quioto por parte da UE. 

Quioto, porém, é apenas um modesto primeiro passo. Temos de proceder, na UE, a cortes 
significativos nas nossas emissões de gases com efeito de estufa para lá de 2012. Sendo 
embora consideráveis, as emissões da UE constituem apenas cerca de 14% do total das 
emissões de gases com efeito de estufa. Daí que os nossos esforços adicionais corram o risco 
de ser vãos se continuarem a ser esforços isolados. 

Não é possível atacar de forma eficaz o problema das alterações climáticas sem o 
empenhamento activo de todos os principais actores. A decisão da Administração dos EUA de 
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não ratificar o Protocolo de Quioto foi um rude golpe para a cooperação internacional em 
matéria de alterações climáticas.  O papel dos EUA é crucial. A sua participação activa é 
considerada indispensável para permitir um empenhamento mais activo dos países em 
desenvolvimento nos esforços de mitigação. 

A Comunicação sublinha com razão a necessidade de incluir sectores que não fazem parte do 
quadro de Quioto, principalmente a aviação e os transportes marítimos, bem como de fazer 
um estudo mais detalhado do modo como diferentes formas de regimes de uso da terra 
influenciam o sistema climático. Faz-se igualmente um forte apelo ao desenvolvimento de 
novas tecnologias, incluindo esforços para reforçar a eficiência energética.

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas considera que o seu 
"objectivo último" é não ultrapassar os limites ecológicos, ficando as concentrações de gases 
com efeito de estufa estabilizadas a um nível que impeça uma perigosa interferência 
antropogénica (causada pelo homem) no sistema climático. Na interpretação da UE, este 
objectivo significa que uma meta sustentável na UE em matéria de alterações climáticas 
deverá determinar que as temperaturas globais não excedam 2 graus centígrados acima do 
nível pré-industrial. Quando esta meta se traduz num nível específico de concentração de 
gases com efeito de estufa na atmosfera, o conselho dos peritos é que o objectivo deverá ser 
uma estabilização a um nível inferior a 500 ppm (equivalente CO2). Esse nível não anda longe 
do valor actual, o que demonstra a premência da situação. 

A Comissão indicou que vão ser necessárias reduções globais das emissões até 2050 de 15%, 
no mínimo, relativamente aos níveis de 1990. Estes objectivos parecem pouco ambiciosos. 
Uma redução da ordem dos 25-30% será provavelmente necessária se quisermos evitar uma 
alteração climática perigosa.

Os Chefes de Estado e de Governo concordaram, em Março de 2005, que conviria estudar 
com outros países "para o grupo de países desenvolvidos, perfis de redução da ordem dos 15 a 
30% até 2020 em relação aos valores de referência previstos no Protocolo de Quioto e para 
além dessa data", no espírito das conclusões aprovadas pelo Conselho "Ambiente". Baseando-
se neste acordo, a União Europeia deveria pôr a hipótese de uma redução em 2050 da ordem 
dos 60 a 80%.

A mitigação das alterações climáticas é, principalmente, uma questão energética. Existem, 
porém, outras razões fortes para uma importante reorientação do sistema energético. Ninguém 
pode afirmar com segurança se a rápida subida dos preços do petróleo indicia ou não o 
esgotamento dos recursos. Muitas análises independentes apontam neste sentido e prevêem 
que se poderá atingir a muito curto prazo o máximo da produção. 

A procura de energia a nível mundial deverá aumentar nos próximos anos. O abastecimento 
de quantidade de energia cada vez maiores representa um importante desafio, que exige novas 
tecnologias no domínio da oferta e da procura. 

O actual sistema energético tem-se revelado inadequado também noutros aspectos. Pouco tem 
feito para reduzir a pobreza. A consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
vai exigir o acesso a formas modernas de energia para os 2 mil milhões de pessoas que neste 
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momento não dispõem de combustíveis limpos e seguros e não têm electricidade. 

Os problemas ambientais a nível local e regional são outro importante motivo para substituir o 
actual sistema energético. Estes problemas exercem um impacto muito negativo sobre a saúde 
e impõem à sociedade custos económicos directos; no caso da China, as estimativas apontam 
para custos da ordem dos 7% do PIB.

Já foram identificadas e desenvolvidas as principais tecnologias necessárias para um sistema 
energético sustentável. Delas fazem parte várias alternativas de gestão da procura e de 
abastecimento de energia. Cientistas de Princeton identificaram quinze tecnologias existentes, 
cada uma das quais, pode, a longo prazo, evitar emissões anuais de mil milhões de toneladas 
de carbono (actualmente, as emissões atingem cerca de 7 gigatoneladas/ano), contrariando o 
argumento segundo o qual é necessário desenvolver novas tecnologias antes de iniciar o 
processo de importante mitigação das emissões. 

O facto de existir realmente um grande número de tecnologias alternativas não significa que 
haja uma difusão espontânea das mesmas. São muitos os obstáculos que se erguem à 
mudança, como a falta de informação, os subsídios perversos, a insuficiência dos incentivos, 
uma regulamentação obsoleta, capacidades técnicas insuficientes, custos elevados, etc. Os 
problemas deste tipo estão bem documentados no território da União Europeia, mas também 
são uma realidade no contexto da maior parte dos países em desenvolvimento. 

É necessário um aumento considerável do financiamento destinado à investigação - tendo em 
vista não só contribuir para os progressos nos domínios das novas tecnologias, como também 
para a redução dos custos. A proposta de um novo Programa-Quadro para a Investigação no 
âmbito da UE representa um aumento do financiamento, mas os recursos propostos para as 
energias alternativas estão longe de ser satisfatórios. É necessário um programa-choque para a 
investigação e a inovação no domínio das energias sustentáveis.

Quando os países industrializados abordam os países em desenvolvimento em matéria de 
mitigação das alterações climáticas, essa abordagem é frequentemente interpretada como uma 
tentativa de limitar o desenvolvimento económico do segundo grupo de países. Os países em 
desenvolvimento sublinham, com razão, que os países industrializados, durante a sua 
modernização, nunca tiveram de se preocupar com as emissões de gases com efeito de estufa. 
É portanto preciso que haja, de futuro, uma abordagem verdadeiramente abrangente, para se 
conseguir estabelecer a cooperação necessária com os países em desenvolvimento.

Inicialmente, os países em desenvolvimento foram chamados a participar nos esforços 
envidados para limitar as emissões de gases com efeito de estufa através do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e do Fundo Mundial para a Protecção do Ambiente. Sendo 
embora instrumentos úteis, estes mecanismos representam um esforço demasiado modesto em 
relação à enorme dimensão do desafio em causa. O que aqui se propõe é que seja 
desenvolvida uma parceria estratégica com os países em desenvolvimento mais avançados 
(começando pela China, a Índia, o Brasil, a África do Sul e a Indonésia). Propõe-se uma 
Iniciativa para a Energia Sustentável num contexto multilateral que envolva não só a União 
Europeia como também algumas empresas importantes no domínio da energia. Esta Iniciativa 
deverá debruçar-se sobre os problemas energéticos, a começar pelas necessidades de serviços 
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no domínio da energia que permitam atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e 
também fomentar o desenvolvimento económico, protegendo simultaneamente o ambiente 
(incluindo uma mitigação ambiciosa das alterações climáticas). 

Um caso especial é o que está relacionado com o chamado "leapfrogging", ou seja, a adopção, 
num país em desenvolvimento, de uma tecnologia avançada, que por vezes ainda não se 
encontra amplamente adoptada em países industrializados. Por diversos motivos, soluções 
como esta poderão ser as mais adequadas no contexto dos países em desenvolvimento. 

Uma forma aparentemente eficaz de assegurar a prática do "leapfrogging" no domínio da 
tecnologia será a União Europeia e os países da OCDE contribuírem para financiar o 
diferencial dos custos entre investir numa tecnologia nova e avançada e numa tecnologia 
convencional. 

Para muita gente, a política no domínio do clima é vista, em primeiro lugar, como uma 
questão que implica custos e uma restrição ao crescimento. Vistas as coisas desta forma, as 
discussões pós-2012 tornar-se-ão muito difíceis. Para algumas pessoas esta afirmação poderá 
parecer ingénua, mas deveria ser possível perspectivar de uma outra forma o debate sobre o 
aquecimento global, de modo a vê-lo não como um problema, mas mais como uma 
oportunidade para a Europa. Não há dúvida que se trata de uma questão que implica custos, 
mas também há benefícios óbvios - para a sociedade em geral e também para as empresas 
individualmente consideradas. Há, por exemplo, muitos casos de empresas que reduziram 
consideravelmente as emissões e ao mesmo tempo fizeram enormes poupanças.

O desafio será o de fornecer um quadro de políticas que incentive as empresas a aproveitarem 
as oportunidades que efectivamente existem, tanto no que respeita a utilizar a energia de 
forma mais eficiente como a investir em tecnologias que não produzam carbono ou com baixa 
produção de carbono. Há aqui uma ligação óbvia à Estratégia de Lisboa. O sector das 
tecnologias ambientais já está a crescer 5% ao ano – segundo as estimativas, o montante foi 
superior a 500 mil milhões de euros em 2003. Porque é que não se há-de deixar que a 
necessária transformação dos nossos sistemas energético e dos transportes seja uma forte 
alavanca na estratégia de Lisboa, daí resultando para a UE o reforço do crescimento e da 
competitividade e também o crescimento das exportações? 

Numa declaração recente, conceituados empresários britânicos exortaram os governos a 
desenvolver uma política mais ambiciosa em matéria de alterações climáticas. Segundo a 
referida declaração, protelar a tomada de medidas irá provavelmente aumentar de forma 
considerável os custos da mitigação. Esses empresários sugerem que deverão fixar-se agora 
metas para as reduções e o comércio das emissões para o ano de 2025. Exortam, além disso, 
os governos da Europa a acabarem com as incoerências e os incentivos perversos que minam 
a política relativa às alterações climáticas. Os governos são igualmente instados a avaliar o 
impacto exercido por toda a nova legislação sobre as emissões de carbono e a fazerem uso de 
contratos públicos de fornecimento para estimularem os mercados para novas e actuais 
tecnologias com baixa produção de carbono.

Um futuro programa de acção no domínio do clima tem de abarcar todos os principais 
sectores da economia. A primeira prioridade deverá ser a de reforçar consideravelmente a 
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eficiência energética. O potencial é imenso. O Livro Verde da Comissão sobre a eficiência 
energética contém boas sugestões, mas tem de ser complementado, sobretudo na área dos 
transportes. É crucial a estrutura da economia com base em incentivos, mas o mesmo se 
aplica ao acesso ao financiamento e a um grande reforço dos conhecimentos no seio das 
empresas e das famílias acerca das tecnologias disponíveis.

A Europa tem de mudar a sua forma de produzir electricidade. Há que eliminar os subsídios 
aos combustíveis fósseis (que actualmente são da ordem dos 25 mil milhões de euros por ano) 
e investi-los antes em fontes de energia renováveis. Há que intensificar a conjugação de calor 
e electricidade. O sector dos transportes continua a ser uma área onde é difícil reduzir as 
emissões, pelo que se deverá ponderar uma possível conjugação de medidas. Há que 
introduzir metas obrigatórias para veículos novos em termos de eficiência do combustível. 
Um valor máximo de 120 g de CO2 /km para a média dos veículos vendidos será um objectivo 
realista para 2012. Há que reforçar a produção de combustíveis alternativos. A recente 
evolução registada na produção de biocombustíveis é promissora, por exemplo através da 
produção conjugada de géneros alimentícios e biocombustíveis e da produção de biodiesel 
nos trópicos (utilizando óleos vegetais tropicais). Muito embora a produção de 
biocombustíveis deva ser fortemente incentivada por intermédio de uma reorientação dos 
actuais sistemas de apoio no âmbito da PAC, a UE também deverá estar aberta ao aumento 
das importações provenientes de países em desenvolvimento. Por exemplo, o direito nivelador 
imposto à importação de etanol tem de ser abolido. 

O Regime Europeu de Comércio de Direitos de Emissão (ETS) constitui um êxito assinalável. 
Proporciona um instrumento de política que tem como principal objectivo uma boa relação 
custo-eficácia. O regime vai ser revisto no próximo ano e neste momento já foram emitidos 
alguns comentários a esse respeito. Uma opinião comum é a de que para se tirar o máximo 
partido do ETS, ele não deverá estar limitado às grandes instalações fabris, mas ser alargado a 
outros sectores, como o da aviação. No entanto, o alargamento da actual abordagem a jusante, 
ou seja, concentrar as atenções em fontes de emissões individuais, não seria exequível para a 
maior parte de outros sectores, como as PME ou os agregados familiares. Em vez disso, como 
sugerem cientistas alemães, seria mais adequada uma abordagem a montante, que incidisse 
sobre o início da cadeia de combustível. No futuro, a maneira mais eficiente de alargar o ETS 
é garantir que os créditos de emissão não sejam atribuídos por via da protecção dos direitos 
adquiridos, da anterioridade, mas por meio de um estudo comparativo dos desempenhos e/ou 
de leilões dos direitos de emissão para uma "bolha da UE" em diminuição gradual.  

Outro comentário importante tem a ver com as dificuldades a nível da concorrência com que 
poderão deparar muitas indústrias de energia intensiva que estão sujeitas a uma feroz 
concorrência internacional. Daí a urgência de incentivar outros intervenientes importantes a 
aderir ao ETS e de reflectir sobre maneiras de assegurar, tanto quanto possível, que haja 
igualdade de condições para todos os concorrentes.

Um último comentário tem a ver com o actual sistema de quotas nacionais no âmbito do 
acordo sobre repartição de encargos na UE. É difícil ver como é que vai ser possível mantê-lo 
numa situação em que o comércio transfronteiras é cada vez maior, principalmente o 
comércio de electricidade.


