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B6-0000/2006

Resolução do Parlamento Europeu sobre a estratégia a adoptar pela União Europeia na 
Conferência de Nairobi sobre alterações climáticas (COP 12 e COP/MOP 2) 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(UNFCCC), o Protocolo de Quioto à UNFCCC 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), Buenos Aires (Dezembro de 2004) e Montreal (Dezembro de 2005),

– Tendo em conta a décima segunda Conferência das Partes (COP 12) da UNFCCC, que irá 
realizar-se em breve, e a segunda Conferência das Partes, ou reunião das Partes do Protocolo 
de Quioto (COP/MOP 2), que irá realizar-se em Nairobi, no Quénia, entre 6 e 17 de 
Novembro de 2006, 

– Tendo em conta as suas resoluções precedentes sobre alterações climáticas, em particular as
de 16 de Novembro de 2005 sobre "Ganhar a batalha contra as alterações climáticas 
globais"1, de 18 de Janeiro de 2006, sobre a Décima Primeira Conferência das Partes na 
Convenção de Montreal sobre as Alterações Climáticas (COP 11 - COP-/MOP 1)2 e de 4 de 
Julho de 2006 sobre "A redução do impacto da aviação nas alterações climáticas"3, 

– Tendo em conta a Pergunta Oral B6-0/2006, apresentada pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar nos termos de artigo 108º do Regimento, e tendo 
em conta a declaração do Conselho e da Comissão,

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,

A. Considerando que a aplicação integral, por todas as Partes, da UNFCCC e do Protocolo de 
Quioto é fundamental para enfrentar as alterações climáticas, mesmo que as medidas não 
sejam verdadeiramente eficazes enquanto não for encontrada uma solução global que vincule
os grandes blocos económicos responsáveis pela maior parte das emissões poluentes, 

B. Considerando que na décima primeira Conferência das Partes (COP 11) da UNFCCC e na 
primeira Conferência das Partes, ou reunião das Partes do Protocolo de Quioto (COP/MOP 
1), que se realizou em Montreal em Dezembro de 2005, foi decidido iniciar um processo de 
análise doutros compromissos a assumir pelas Partes signatárias do Anexo I para o período 
pós-2012 e encetar um diálogo para trocar experiências e estudar estratégias tendo em vista 
uma acção de cooperação a longo prazo para fazer frente às alterações climáticas, 

C. Considerando que há que estabelecer em breve outros objectivos capazes de oferecer 

  
1 Textos adoptados, P6_TA(2005)0433
2 Textos adoptados, P6_TA(2005)0019
3 Textos adoptados, P6_TA(2005)0296
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segurança aos investimentos nas fontes de energia de baixo teor de carbono, nas tecnologias 
com reduzidas emissões de gases com efeito de estufa e nas energias renováveis, e de evitar 
os investimentos em infra-estruturas energéticas incompatíveis, 

D. Considerando que as emissões de gases com efeito de estufa continuam a aumentar em 
muitos Estados-Membros, o que prova que são necessárias medidas enérgicas para que a 
União Europeia possa cumprir os compromissos de Quioto, 

E. Considerando que a União Europeia está empenhada em cumprir o objectivo de combater as 
alterações climáticas e estabeleceu uma meta global que consiste em limitar o aumento de 
temperatura global a + 2°C relativamente aos níveis pré-industriais, 

F. Considerando que na resolução anteriormente citada de 16 de Novembro de 2005 o 
Parlamento Europeu indicou que os países desenvolvidos devem proceder a uma grande 
redução das emissões - na ordem de 30% até 2020 e de 60 a 80% até 2050, 

1. Insta a União Europeia a manter o seu papel de liderança nas negociações na Conferência 
COP12-COP/MOP2 em Nairobi e a não renunciar aos objectivos ambiciosos nas discussões 
futuras com os seus parceiros internacionais; 

2. Insiste em que, nessa ocasião, a União Europeia apresente uma ordem de trabalhos ambiciosa 
para as discussões sobre novos compromissos para as Partes signatárias do Anexo I ao 
protocolo de Quioto e para o diálogo no âmbito da UNFCCC sobre a cooperação a longo 
prazo; 

3. Recorda que, tal como explicou na sua resolução anteriormente citada de 16 de Novembro de 
2005, a estratégia da UE no domínio das alterações climáticas deve basear-se numa 
abordagem com sete vertentes: 

− desenvolvimento dos elementos essenciais de Quioto: metas vinculativas para as emissões 
de gases com efeito de estufa, um sistema global de fixação de limites e comércio de 
direitos de emissão máximos e mecanismos flexíveis,

− concretização de grandes reduções das emissões, de 30% até 2020, utilizando uma 
conjugação de incentivos comerciais e regulamentação para estimular o investimento em 
tecnologias que se caracterizem pela eficiência energética, com baixa produção de 
carbono ou sem produção de carbono,

− adopção de uma abordagem pró-activa que permita envolver outros actores principais, 
sobretudo os EUA,

− estabelecimento de uma parceria estratégica com países como a China, a África do Sul, o 
Brasil e a Índia, para os ajudar a instituir políticas energéticas sustentáveis e assegurar a 
sua participação nos esforços de mitigação,

− promoção vigorosa da investigação e da inovação no domínio das tecnologias promotoras 
da energia sustentável e remoção dos incentivos "perversos", como os subsídios aos 
combustíveis fósseis, bem como a internalização dos custos externos, incluindo os das 
alterações climáticas, nos preços da produção de energia,
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− utilização da legislação europeia e nacional para estimular uma maior eficiência 
energética e baixar  o preço das tecnologias que reduzem o impacto no clima, 

− 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; 

4. Recorda o seu pedido de que não haja um interregno entre o primeiro e o segundo períodos 
de compromisso no âmbito do protocolo de Quioto e que o prazo para a conclusão de um 
acordo sobre futuros compromissos em matéria de clima seja o fim de 2008; 

5. Recorda o seu apoio a uma utilização contínua de mecanismos flexíveis e ao objectivo a 
longo prazo dum mercado mundial do dióxido de carbono com base num sistema de fixação 
de limites e comércio de direitos de emissão;

6. Considera que os países industrializados signatários do Anexo I devem continuar a 
desempenhar um papel capital no combate às alterações climáticas ao nível mundial; solicita, 
a este respeito, às Partes signatárias do Anexo I ao Protocolo de Quioto que respeitem os seus 
compromissos e que adoptem objectivos ambiciosos para um segundo período de 
compromisso após 2012; solicita, por outro lado, aos países industrializados que não 
ratificaram o Protocolo de Quioto que reconsideram as respectivas posições, que adoptem 
medidas internas rigorosas e que desempenhem um papel activo em futuras negociações 
internacionais tendo em vista a participação no futuro regime de alterações climáticas;

7. Sublinha ser essencial envolver os países em desenvolvimento, que registam uma 
industrialização rápida, num futuro regime internacional de alterações climáticas, respeitando 
os seus interesses vitais e promovendo o respectivo desenvolvimento económico e combate à 
pobreza; 

8. Reitera o seu apelo a que os Estados-Membros da União Europeia e a União Europeia, no seu 
conjunto, se mantenham fiéis aos seus compromissos no âmbito do Protocolo de Quioto e do 
acordo de partilha de encargos porque, se assim não for, a posição de liderança da UE em 
debates internacionais ficará fragilizada;

9. Crê que a delegação da UE desempenha um papel importante nestas negociações sobre as 
alterações do clima e, por isso, considera inaceitável que os membros do Parlamento Europeu 
nessa delegação não tenham podido participar nas reuniões de coordenação da UE na anterior 
Conferência das Partes; espera que os participantes do Parlamento Europeu tenham acesso a 
tais reuniões em Nairobi, pelo menos com o estatuto de observadores, com ou sem direito de 
intervenção;

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, aos 
governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao secretariado da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e pede que ela seja também distribuída a todas as 
Partes Contratantes que não pertençam à União Europeia.


