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B6-0000/2009

Resolução do Parlamento Europeu sobre o financiamento da política sobre o clima

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 175 do Tratado CE

– Tendo em conta o pacote clima e energia adoptado pelo Parlamento Europeu a 17 de 
Dezembro de 2008, em particular a posição do Parlamento sobre a proposta de directiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 2003/87/CE a fim de 
melhorar e alargar o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa da Comunidade1 e a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa aos esforços a realizar pelos Estados-Membros para redução das suas emissões de 
gases com efeito de estufa a fim de respeitar os compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade até 20202 ,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 19-20 de Junho de 
2008 e de 11-12 de Dezembro de 2008,

– Tendo em conta a sua resolução de 4 de Fevereiro de 2009 intitulada "2050: O futuro 
começa hoje - Recomendações com vista a uma futura política comunitária integrada de 
preservação do clima"3 ,

– Tendo em conta a 14ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) (COP 14) e a quarta Conferência das Partes 
servindo como reunião das Partes do Protocolo de Quioto (COP/MOP 4) realizada de 1 a
12 de Dezembro em Poznan (Polónia),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 28 de Janeiro de 2009 intitulada "Rumo 
à celebração em Copenhaga de um acordo abrangente sobre as alterações climáticas" 
(COM(2009)0039),

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

A. Considerando que as negociações para um acordo global sobre mudanças climáticas 
coerente com o objectivo de limitar o aumento global da temperatura a menos de 2ºC 
deverão ser concluídas em Dezembro de 2009, em Copenhaga,

B. Considerando que um número crescente de cientistas está a reconhecer que, para evitar 
alterações climáticas perigosas, irá ser necessário estabilizar o nível dos gases com efeito 
de estufa na atmosfera a 350 ppmv equivalente de CO2 , um nível significativamente 
inferior ao previamente recomendado,

                                               
1 Textos aprovados, P6(2008)0610
2 Textos aprovados, P6(2008)0611
3 Textos aprovados, P6(2009)0000
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C. Considerando que a União Europeia irá acordar a sua posição negocial no Conselho 
Europeu da Primavera de 2009,

D. Considerando que a União Europeia se esforçou por desempenhar um papel de liderança 
na luta contra o aquecimento global e apoia totalmente o processo de negociação do 
UNFCCC,

E. Considerando que a UE adoptou recentemente um pacote de medidas para a energia e o 
clima composto por medidas legislativas para aplicar uma redução unilateral de 20% das 
emissões de gases com efeito de estufa até 2020, em relação aos valores de 1990, com o 
compromisso de atingir os 30% se for alcançado um acordo internacional suficientemente 
ambicioso em Copenhaga,

F. Considerando que as emissões estão a aumentar rapidamente nos países em 
desenvolvimento, que não as podem reduzir sem um considerável apoio técnico e 
financeiro,

G. Considerando que o regime de comercialização de direitos de emissão da UE (EU ETS) 
pode servir de um modelo para o desenvolvimento do comércio de emissões noutros 
países e regiões desenvolvidas,

H. Considerando que a venda de direitos de emissão em leilão tem o potencial de gerar 
receitas consideráveis no futuro que poderiam ser utilizadas para financiar medidas de 
atenuação e adaptação nos países em desenvolvimento, 

1. Sublinha que a União Europeia tem que manter uma posição de liderança na política 
internacional sobre o clima;

2. Exorta a UE a procurar activamente em Copenhaga um acordo que tenha em conta os 
relatórios científicos mais recentes sobre alterações climáticas, se empenhe para
estabilizar os níveis e as temperaturas alvo que ofereçam fortes probabilidades de evitar 
alterações climáticas perigosas e preveja revisões regulares para assegurar que os 
objectivos estão de acordo com os dados mais recentes da ciência; saúda as propostas da 
Comissão neste domínio; 

3. Assinala que a redução das emissões nos países em desenvolvimento para níveis inferiores 
ao que teríamos se nada fosse feito contribuirá para que o aumento médio da temperatura 
fique francamente abaixo dos 2ºC; 

4. Salienta a responsabilidade dos países industrializados de fornecer suficiente apoio 
financeiro e técnico  aos países em desenvolvimento para lhes dar incentivos para que se 
empenhem na redução das suas emissões de gases com efeito de estufa, se adaptem às 
consequências das mudanças climáticas e reduzam as emissões provenientes da 
desflorestação e da degradação da floresta;

5. Recorda a sua supramencionada resolução de 4 de Fevereiro de 2009, em particular as 
partes dedicadas à dimensão internacional e ao financiamento e às questões orçamentais;

6. Está preocupado com a falta de indicação precisa do nível da responsabilidade financeira 
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da UE na  Comunicação da Comissão supracitada; convida o Conselho Europeu a assumir 
compromissos tangíveis em matéria de financiamento, que sejam compatíveis com os 
esforços globais necessários para manter a mudança climática a um aumento de 2ºC, 
quando adoptar um mandato de negociação para a conferência de Copenhaga,

7. Considera que esses compromissos sobre financiamento deveriam incluir, como previsto 
pelo Conselho Europeu de Dezembro de 2008, o empenhamento dos Estados-Membros de 
utilizar grande parte das receitas geradas pelos leilões  do regime de comercialização de 
direitos de emissão para financiar acções de atenuação e adaptação às mudanças
climáticas nos países em desenvolvimento que tenham ratificado o acordo internacional;

8. Salienta que objectivos vinculativos deveriam permitir aos investidores melhor avaliar os 
riscos e oportunidades associadas às mudanças climáticas e associa-los em projectos que 
preencheriam tanto objectivos de atenuação como de adaptação; salienta ainda a 
necessidade de clarificar o papel do capital privado nos investimentos necessários para 
atingir esses objectivos;

9. Considera, contudo, da máxima importância adoptar um plano de acção mais abrangente 
sobre o financiamento futuro da política climática que cubra todas as áreas e fontes de 
financiamento pertinentes; considera a supramencionada Comunicação da Comissão  
como um bom ponto de partida para esse trabalho, mas salienta que tem que ser reforçada
com medidas claramente definidas; convida o Conselho Europeu a mandatar a Comissão 
para desenvolver um tal plano de acção com vista às negociações de Copenhaga;

10. Salienta que a utilização de compensações para cumprir objectivos de redução das 
emissões pelos países industrializados não pode fazer parte da responsabilidade dos países 
em desenvolvimento para atenuar as suas emissões de gases com efeito de estufa num 
acordo internacional sobre mudança climática; insiste, portanto, que os futuros 
mecanismos de compensação devem incluir critérios rigorosos de qualidade dos projectos 
para evitar que as nações industrializadas retirem aos países em desenvolvimento as 
opções de redução a baixo custo;

11. Convida o Conselho a explorar o princípio do compromisso vinculativo de atenuação nos 
países em desenvolvimento pelos países industrializados, para além das suas próprias 
reduções de emissões;

12. Considera que a contribuição colectiva da UE para os esforços de atenuação dos países em 
desenvolvimento e as necessidades de adaptação se devem elevar a aproximadamente a 
25.000 milhões de euros por ano em 2020;

13. Considera que, com a liderança da União Europeia no provimento de apoio financeiro e 
técnico aos países em desenvolvimento, as probabilidades de sucesso em Copenhaga irão 
aumentar consideravelmente; considera que a liderança europeia no sector financeiro
fornecendo valores de negociação concretos numa fase precoce é necessária, tanto para 
mobilizar suficiente apoio público interno, como para encorajar outros países da OCDE a 
contribuir de forma similar;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, ao
Conselho, à Comissão, aos governos dos Estados-Membros e ao secretariado da UNFCCC 
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com pedido a este último para que seja enviado a todos as partes contratantes que não são 
Estados-Membros da UE.
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