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Futura política integrada da UE sobre as alterações climáticas

Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de Fevereiro de 2009, sobre "2050: O futuro 
começa hoje – Recomendações com vista a uma futura política integrada da UE sobre as 
alterações climáticas " (2008/2105(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Decisão de 25 de Abril de 20071 relativa à constituição de uma 
Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas, aprovada ao abrigo do artigo 175.º 
do seu Regimento,

– Tendo em conta a legislação ambiental comunitária em vigor em diversas áreas políticas 
com um contributo positivo para o combate às alterações climáticas (Anexo A), e as suas 
resoluções sobre alterações climáticas, em particular as que foram aprovadas durante a 
actual 6.ª legislatura (Anexo B), 

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Novembro de 2007 sobre a limitação das 
alterações climáticas globais a 2º Celsius – os preparativos para a Conferência de Bali 
sobre as Alterações Climáticas e para além dela (COP13 e COP/MOP 3)2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 31 de Janeiro de 2008 sobre os resultados da 
Conferência de Bali sobre as alterações climáticas (COP 13 e COP/MOP 3)3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 10 de Abril 2008 sobre o Livro Verde da Comissão 
intitulado "Adaptação às Alterações Climáticas na Europa – possibilidades de acção da 
União Europeia" (COM(2007)0354)4,

– Tendo em conta a sua Resolução de 21 de Maio de 2008 sobre os dados científicos das 
alterações climáticas: conclusões e recomendações com vista a uma tomada de decisões5,

– Tendo em conta a sua Resolução de 21 de Outubro de 2008 sobre "Criar uma Aliança 
Global contra as Alterações Climáticas entre a União Europeia e os países em 
desenvolvimento pobres e mais vulneráveis às alterações climáticas"6,

– Tendo em conta a 14.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) (COP 14) e a 4.ª Conferência das Partes ou 
reunião das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP 4), realizada em Poznan, na 
Polónia, de 1 a 12 de Dezembro de 2008, 

– Tendo em conta o fórum cívico Agora sobre as Alterações Climáticas, realizado em 12 e 
13 de Junho de 2008,

– Tendo em conta o debate realizado no Encontro Interparlamentar de 20 e 21 de Novembro 
de 2008 entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais sobre energia e 

                                               
1 JO C 74 E de 20.3.2008, p. 652; cfr. também a acta da sessão plenária de 18.2.2008, ponto 7.
2 JO C 282 E de 6.11.2008, p. 437.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0032.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0125.
5 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0223.
6 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0491.
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desenvolvimento sustentável,

– Tendo em conta os resultados do inquérito de opinião Eurobarómetro Especial n.º 300 
sobre a atitude dos europeus em relação às alterações climáticas,

– Tendo em conta as audições públicas e as trocas de pontos de vista com personalidades de 
alto nível organizadas pela Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas, e as 
conclusões das missões de delegações, 

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas 
(A6-0495/2008),

Orientações políticas

A. Considerando que a preservação da natureza e da humanidade é uma missão que se 
transmite de geração em geração,

B. Considerando que o aquecimento global e as alterações climáticas são agora reconhecidos
como uma ameaça muito séria, urgente e de origem humana,

C. Considerando que, em particular na actual 6.ª legislatura, o trabalho desenvolvido pelo 
Parlamento Europeu sobre as alterações climáticas constitui uma fonte de inspiração e um 
mandato para a concepção de uma política europeia integrada de protecção do clima e para 
conciliar as alterações climáticas com um desenvolvimento económico sustentável,

D. Considerando que o Tratado de Lisboa estabelece expressamente os objectivos e as 
competências da União Europeia no domínio das alterações climáticas e, caso seja 
ratificado, reforçará o papel da União na promoção do desenvolvimento sustentável e da 
luta contra as alterações climáticas,

E. Considerando que o papel de liderança da União Europeia na luta internacional contra o 
aquecimento global e a sua particular responsabilidade enquanto união de países 
desenvolvidos contribuem para o seu cunho de identidade e constituem uma obrigação para 
com os cidadãos da Europa, não somente de definir objectivos para a protecção do clima a 
médio e longo prazo, mas também de atingir tais objectivos por meio da tomada de 
medidas políticas numa perspectiva de futuro e do diálogo político com os países em 
desenvolvimento,

F. Considerando que um dos objectivos fundamentais da União Europeia no que respeita 
tanto à sua política interna como às suas relações externas é a promoção do respeito dos 
direitos humanos, e que, em especial, a União Europeia reconhece como fundamentais os 
direitos à vida, à segurança, à saúde, à educação e à protecção ambiental, assim como a 
protecção das pessoas particularmente vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, 
nomeadamente as mulheres, as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência,

G. Considerando que os representantes parlamentares dos cidadãos da Europa, tanto hoje 
como no futuro, se deveriam pautar por estes princípios da política climática, bem como 
pelos princípios da sustentabilidade, da responsabilidade social e da justiça entre as 
gerações e os povos, não devendo esquecer a concretização dos objectivos necessários em 
matéria de protecção global do clima,

H. Considerando que a sociedade humana está confrontada com um duplo desafio no que 
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respeita às ameaças à manutenção da vida na terra, nomeadamente as alterações climáticas 
e a sobreutilização e destruição de muitos dos mais importantes ecossistemas; 
considerando que existem muitas interligações entre o sistema climático e os ecossistemas 
– em particular a capacidade de captação do carbono pelos oceanos e ecossistemas 
terrestres – e que o problema das alterações climáticas só pode ser abordado eficazmente 
no âmbito de ecossistemas saudáveis,

I. Considerando que as alterações climáticas têm um impacto particularmente nocivo e 
oneroso nalgumas regiões, nomeadamente as regiões de montanha e as zonas costeiras,

J. Considerando que o impacto das alterações climáticas nas sociedades humanas já se faz 
sentir em muitos locais, nomeadamente no Sahel, onde a desertificação está a ter grandes 
efeitos, no Bangladesh, que é afectado por inundações recorrentes, em certas partes da 
Europa e em várias ilhas do Pacífico que estão condenadas a desaparecer submersas, 

K. Considerando que as alterações climáticas representam um desafio para o qual não existe 
uma solução política única, sendo que a combinação das oportunidades existentes e um 
drástico aumento de eficiência em todos os sectores da economia e da sociedade podem 
contribuir para a solução da problemática dos recursos e da distribuição, aplanando o 
caminho para uma Terceira Revolução Industrial,

L. Considerando que são necessárias medidas urgentes para resolver o problema da pobreza 
energética e de combustível,

M. Considerando que, de acordo com os dados de 2006 fornecidos pela Agência Europeia do 
Ambiente (AEA), a produção de energia representa 30,9% do total das emissões de gases 
com efeito de estufa da UE, os transportes 19,4%, o sector doméstico e os serviços 14,6%, 
a construção civil e a produção industrial 12,9%, a agricultura 9,2%, os processos 
industriais 8,1% e o sector de tratamento de resíduos 2,9%, sendo que as restantes 
emissões são causadas por solventes químicos e processos de combustão genéricos,

N. Considerando que muitos sectores contribuem já para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa e que já estão disponíveis muitas oportunidades, com uma boa relação 
custo-eficácia, de mitigação das alterações climáticas e tecnologias de aumento de 
eficiência, embora a sua utilização alargada esteja a ser bloqueada por barreiras de acesso 
ao mercado, entraves burocráticos e elevados custos de financiamento,

O. Considerando que as medidas destinadas a reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa na produção, na exploração da terra e na gestão de resíduos são da máxima 
prioridade; considerando, no entanto, que as alterações climáticas não poderão ser 
superadas somente através das reduções de emissões empreendidas por cada sector, antes 
carecendo de uma abordagem sistemática do problema, capaz de procurar soluções 
políticas transversais e de conseguir alterações nos padrões de produção, consumo, estilo 
de vida e comércio em toda a sociedade, por meio de uma legislação coerente e da 
adaptação a mudanças que são inevitáveis;

Dimensão internacional: pós-2012, política externa em matéria de clima e comércio 
internacional

P. Considerando que as negociações com vista a um acordo pós-2012 estão a ser conduzidas 
sob a liderança das Nações Unidas em conformidade com o Roteiro de Bali, incidindo nos
seguintes sectores-chave: reduções das emissões e novos objectivos vinculativos de 
redução, medidas de adaptação, arroteamento, desflorestação, destruição e degradação da 
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floresta, desenvolvimento de tecnologias de mitigação e de medidas de adaptação, recursos 
financeiros necessários e, finalmente, revisão dos mecanismos flexíveis nos termos dos 
Acordos de Marraquexe sobre o Protocolo de Quioto,

Q. Considerando que a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial e o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) devem também estar profundamente envolvidos no 
esforço de mitigação,

R. Considerando que as negociações com vista a um acordo pós-2012 deverão ser concluídas 
na conferência de Copenhaga sobre o clima (COP 15) no final de 2009, de modo a evitar 
um hiato entre o primeiro e o segundo períodos de compromisso,

S. Considerando que o Conselho Europeu de Março de 2008 realçou a necessidade de 
acelerar as negociações do Roteiro de Bali, de modo a aprovar, antes do final de 2009, um 
novo acordo sobre alterações climáticas, em conformidade com o objectivo da UE de 
limitar a 2°C o aumento da temperatura global,

T. Considerando que as alterações climáticas podem agudizar o potencial de conflito no 
campo das relações internacionais, por exemplo através de migrações induzidas pelo clima, 
da perda de terras e de disputas fronteiriças decorrentes de inundações e do recuo das 
linhas costeiras ou devido a conflitos gerados pela insuficiência de recursos decorrentes do 
retrocesso das áreas úteis agrícolas, da crescente escassez de água ou da desflorestação,

U. Considerando que o Conselho Europeu de Março de 2008 requereu a elaboração de uma 
estratégia comunitária para o financiamento de medidas de combate às alterações 
climáticas, tendo como objectivo a redução das emissões e a adaptação no contexto da 
investigação e do desenvolvimento de tecnologias de baixo teor de carbono; considerando 
que a transferência destas tecnologias é um pressuposto essencial da concretização de uma 
redução global das emissões e de medidas de adaptação destinadas a lutar contra as 
alterações climáticas,

V. Considerando que os esforços de mitigação e adaptação são de extrema importância; 
considerando que os países industrializados têm uma responsabilidade histórica pelas 
alterações climáticas; considerando que os países em desenvolvimento pouco têm 
contribuído para as alterações climáticas, mas são os mais afectados por elas; considerando 
que os meios financeiros disponíveis para combater as alterações climáticas nos países em 
desenvolvimento são insuficientes, devendo ser substancialmente aumentados,

W. Considerando que a transferência de tecnologias está a ser dificultada por preocupações em 
proteger a propriedade intelectual, por instituições políticas débeis e pela ausência do 
primado do direito, bem como pela escassez geral de capital,

X. Considerando que a OMC não representa qualquer tipo alternativo de fórum de 
negociações para a protecção internacional do clima e que, sem uma conclusão bem 
sucedida das negociações pós-2012, não se poderá esperar qualquer contributo do 
comércio mundial para a protecção do clima,

Y. Considerando que a pegada de carbono da UE inclui os gases com efeito de estufa emitidos 
na produção de bens consumidos na Europa mas produzidos noutros locais,

Energia

Z. Considerando que o petróleo é a mais importante fonte de energia mundial, representando 
cerca de 35% do consumo de energia primária, seguido pelo carvão com 25% e pelo gás 
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natural com 21%; considerando, todavia, que a era da energia fóssil barata e abundante está 
prestes a chegar ao fim,

AA. Considerando que, em 2006, de acordo com os dados do Eurostat, 33,5% das importações 
de petróleo bruto da UE provieram da Rússia, 15,8% da Noruega e 27% dos países árabes, 
e que 42% das importações de gás da UE provieram da Rússia, 24,2% da Noruega e 25,9% 
dos países árabes,

AB. Considerando que a Agência Internacional da Energia prevê, até 2030, um aumento das 
necessidades energéticas estimado pelo menos em 60%, uma parte do qual será imputável 
aos países emergentes,

AC. Considerando que a evolução dos mercados energéticos contribui para a prossecução dos 
objectivos climáticos, dado que os aumentos dos preços da energia impulsionados pelo 
mercado constituem importantes incentivos à utilização sustentável dos recursos e,
consequentemente, a um consumo reduzido de carbono,

AD. Considerando que é de excluir, a médio e a longo prazo, a compensação das crescentes
necessidades energéticas somente através de combustíveis fósseis e que, nos próximos 
anos, as decisões em matéria de investimento determinarão a estrutura do sistema 
energético e a composição do pacote energético para as décadas vindouras,

AE. Considerando que as crescentes necessidades de energia implicam um certo número de
medidas complementares, tais como a modernização urgente do actual parque de centrais 
de combustão directa de energia fóssil e das redes de transmissão, visando um aumento 
maciço da eficiência energética em geral, a construção de novas centrais e a constante 
expansão do recurso a fontes de energia renováveis,

AF. Considerando que a poupança de energia constitui a longo prazo a forma mais rentável e 
ecológica de preservação dos recursos e, por conseguinte, de combater as alterações 
climáticas; considerando que esforços empenhados e sustentados para aumentar a 
eficiência energética da UE proporcionarão soluções estruturais generalizadas para toda a 
economia, aplanando assim o caminho para uma economia ecológica e menos dependente 
do carbono;

AG. Considerando que a utilização de energia nuclear – não obstante a disponibilidade de 
urânio – continua a levantar o problema da eliminação final, em segurança, dos resíduos 
nucleares, bem como a colocar a questão do fornecimento de tecnologia a Estados não 
democráticos,

AH. Considerando que a Europa, com o projecto de reactor termonuclear experimental
internacional (ITER), se tornou no principal eixo de capital intensivo para o 
desenvolvimento da fusão nuclear, entendida como uma nova fonte de energia praticável 
no futuro, mas que só se pode esperar qualquer contribuição para o mercado energético a 
muito longo prazo,

Biocombustíveis

AI. Considerando que a presente política de biocombustíveis tem de ser vista numa perspectiva 
global, em que por um lado existe uma concorrência crescente por terra produtiva e, por 
outro, se verifica uma crescente necessidade de energia proveniente de fontes renováveis, 
em particular no sector dos transportes,

AJ. Considerando que a produção de biomassa, destinada à produção de energia e enquanto 
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combustível, oferece novas oportunidades económicas a muitos países em 
desenvolvimento, tornando-os inclusive menos dependentes das importações de energia,
desde que essa produção seja sustentável e não acabe, por exemplo, em monoculturas ou 
em concorrência com a produção alimentar,

AK. Considerando que o potencial de redução de emissões de muitos biocombustíveis de 
primeira geração, em comparação com os combustíveis tradicionais, de acordo com uma 
análise abrangente do ciclo de vida, está dado como reduzido, nalguns casos 
substancialmente, e que as questões da sustentabilidade, do impacto ambiental e da 
disponibilidade de solos aráveis em concorrência com a produção de alimentos não 
obtiveram, até agora, uma solução satisfatória,

AL. Considerando que uma política sustentável de promoção de biocombustíveis deveria 
pautar-se não só pela determinação de critérios de sustentabilidade para a produção de 
biocombustíveis mas também pelo incremento do desenvolvimento o mais rápido possível 
de combustíveis de segunda geração,

AM. Considerando que a indústria do petróleo só irá criar as necessárias infra-estruturas de 
produção de novos combustíveis quando estiver em presença de uma procura suficiente de 
biocombustíveis, embora por parte da indústria automóvel se registem progressos 
tecnológicos que permitem determinar, através de um sensor, qualquer tipo de proporção 
de mistura à base de gasolina e de biocombustível no veículo, equipamento este que virá a 
permitir abastecer veículos mais antigos com biocombustíveis, alcançando desta forma 
uma redução de emissões de CO2 a nível de todo o parque automóvel,

AN. Considerando que o potencial de biocombustíveis só pode ser concretizado se estes forem 
encarados como uma componente do desenvolvimento de sistemas de transportes 
sustentáveis, incluindo o desenvolvimento e utilização de veículos altamente eficientes em 
termos de combustível,

Eficiência energética 

AO. Considerando que vários Estados-Membros não possuem uma estratégia clara em matéria 
de eficiência energética,

AP. Considerando que os Estados-Membros deveriam melhorar e expandir o uso de 
certificados de eficiência energética e associar as recomendações a incentivos financeiros,

AQ. Considerando que a diminuição do consumo de energia combinada com a eficiência 
energética a nível individual e da comunidade cria novas formas de comércio e novos 
empregos e combate a pobreza energética,

AR. Considerando que o sector da construção civil é responsável por 40% do consumo final de 
energia e que, por conseguinte, 33% da totalidade das emissões de gases com efeito de 
estufa são gerados pelo ambiente edificado,

AS. Considerando que o sector da construção civil (edifícios para habitação e imóveis 
destinados à indústria e ao sector público administrativo) dispõe de um enorme potencial 
de redução de CO2 eficaz em termos de custos, graças à modernização do isolamento 
térmico e dos sistemas de aquecimento e refrigeração, dos aparelhos eléctricos e das 
instalações de ventilação e à instalação de protecção solar,

AT. Considerando que os edifícios de baixo consumo energético são atraentes, estão na moda e 
oferecem uma boa relação custo-eficácia,
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AU. Considerando que a dissociação do aumento do consumo de energia em relação ao 
crescimento económico, através do investimento na eficiência energética em todos os 
sectores da sociedade, constitui um objectivo fundamental da UE,

AV. Considerando que é necessário desenvolver instrumentos financeiros, afectar recursos 
orçamentais suficientes para melhorar a eficiência energética e proceder a uma verificação 
e uma adaptação contínuas dos padrões de eficiência dos aparelhos eléctricos e 
electrónicos de acordo com a evolução do mercado, bem como alargar a aplicação dos 
mesmos padrões aos aparelhos industriais de grande dimensão e ponderar a decisão de 
tornar obrigatória a introdução de um dispositivo de paragem em todos os aparelhos,

Mobilidade e logística

AW. Considerando que a ruptura do elo existente entre o crescimento dos transportes e o 
crescimento económico, em geral, constitui um dos objectivos principais da política de 
transportes da EU, muito embora a procura de serviços de transporte tenha aumentado a 
um ritmo superior ao do produto interno bruto, levando a que continue a aumentar, na UE, 
a percentagem, já de si elevada, das emissões de gases com efeito de estufa provenientes
transportes,

AX. Considerando que, presentemente, cerca de um terço do consumo final de energia da UE se 
deve aos transportes, e que o sector dos transportes está quase completamente (em 97%) 
dependente de combustíveis à base de petróleo (gasolina e gasóleo),

AY. Considerando que, no período entre 1990 e 2005, as emissões de gases com efeito de 
estufa da UE poderiam ter diminuído 14%, em vez dos 7,9% registados, se o sector dos
transportes tivesse contribuído com uma redução idêntica à de outros sectores,

AZ. Considerando que 80% da população europeia vive em zonas urbanas em que são 
produzidos 40% do total das emissões provenientes dos transportes, e que o 
congestionamento de tráfego, igualmente concentrado nas zonas urbanas, custa à UE 
aproximadamente 1% do seu PIB,

BA. Considerando que a mobilidade urbana está directamente associada, por um lado, à 
qualidade de vida individual e que, por outro, é precisamente o transporte individual nas 
cidades que mais significativamente contribui para as emissões de gases com efeito de 
estufa e para outros problemas ambientais, como a poluição atmosférica e o ruído, 
acarretando, por conseguinte, repercussões negativas a nível da saúde, em vez de promover 
a qualidade de vida da maior parte dos cidadãos,

BB. Considerando que metade dos trajectos percorridos pelos cidadãos europeus é inferior a 5 
km, 

BC. Considerando que no âmbito dos transportes regionais e de deslocação pendular 60% dos 
percursos efectuados em veículos e 90% dos percursos efectuados em comboios não 
ultrapassam 30 km, 

BD. Considerando que o transporte de mercadorias por via férrea e por via fluvial diminuiu 
entre 2001 e 2006 (de 18,6% para 17,7%, e de 6,5% para 5,6%, respectivamente) e 
aumentou na parte rodoviária (de 74,9% para 76,7%),

BE. Considerando que o transporte de passageiros e de mercadorias por via marítima constitui 
uma das alternativas energéticas mais eficientes e que a percentagem de mercadorias 
transportadas por via marítima na UE se situa aproximadamente em 40%,
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BF. Considerando que, na sequência das estimativas efectuadas, o consumo de energia da 
navegação interna, por tonelada de mercadorias e por quilómetro, equivale a um sexto do 
consumo de energia no transporte rodoviário e a metade do consumo de energia no 
transporte ferroviário,

BG. Considerando que programas como o Marco Polo e o NAIADES não têm sido 
suficientemente utilizados pelos Estados-Membros para transferir o transporte de 
mercadorias para as vias navegáveis internas e para as vias marítimas,

BH. Considerando que o comércio nas rotas marítimas tem aumentado e que a tendência na 
construção naval vai no sentido de navios porta-contentores e de passageiros maiores, que 
consomem uma maior quantidade de óleo combustível pesado e, por conseguinte, poluem
mais o ambiente do que no passado, e isto sem que os transportes marítimos internacionais 
estejam incluídos nos esforços internacionais para a protecção do clima,

BI. Considerando que, por um lado, na década passada, a liberalização e desregulamentação 
graduais do sector de navegação aérea constituíram condição essencial do dinâmico 
desenvolvimento do transporte aéreo europeu, em que os voos de passageiros no espaço da 
UE aumentaram 49% entre 1999 e 2004, enquanto que, por outro, as emissões de dióxido 
de carbono do sector no seu conjunto registaram um aumento situado nos 79% entre 1990 
e 2005,

BJ. Considerando que o crescimento do sector dos transportes aéreos, apesar dos avanços 
técnicos e operacionais, continua a constituir um factor de agravamento das repercussões 
no meio ambiente, muito embora, até ao momento, tenha havido um debate reduzido 
acerca de normas de emissão a aplicar aos motores de avião, com o objectivo de 
aperfeiçoar tecnologicamente os respectivos mecanismos de propulsão, não existindo,
nesta matéria, estudos sobre a exequibilidade,

BK. Considerando que a Comissão e os Estados-Membros lançaram a Iniciativa Tecnológica 
Conjunta "Clean Sky" e os programas Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Aéreo de 
Nova Geração (SESAR), Sistema Europeu de Navegação por Satélite (Galileo) e 
Monitorização Global do Ambiente e da Segurança (GMES), bem como projectos de 
investigação para sistemas de transporte inteligentes, com vista a melhorar a eficiência 
energética no sector dos transportes,

BL. Considerando que, devido à navegação aérea, são expelidos para a atmosfera, além de 
dióxido de carbono, também óxidos de azoto, vapor de água, partículas de sulfato e de  
carbono, as quais, segundo a avaliação do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC), agravam o efeito global das emissões do tráfego aéreo a um nível duas 
a quatro vezes superior, sem que nesta avaliação tenha sido tomado em consideração o 
efeito suplementar da formação de cirro, 

BM. Considerando a elevada dependência dos cidadãos e economias das regiões ultraperiféricas
relativamente ao transporte aéreo, por razões de mobilidade e desenvolvimento,

BN. Considerando que cumpre salientar o facto de que, a longo prazo, a maneira mais eficiente 
de reduzir as emissões provocadas pelos transportes consiste em diminuir o crescimento 
dos transportes no seu conjunto, tornando o transporte público uma alternativa mais 
interessante aos automóveis, aumentando o volume do transporte ferroviário e assegurando
que o planeamento urbano e infra-estrutural tome em consideração a necessidade absoluta 
de diminuir o uso de automóveis de passageiros,
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Turismo e monumentos históricos

BO. Considerando que, segundo um estudo realizado pelo World Heritage Centre da UNESCO, 
um décimo de todos os monumentos históricos mundiais ou paisagens consideradas 
património mundial está ameaçado pelas repercussões das alterações climáticas,

BP. Considerando que, segundo a Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas 
(UNWTO), a Europa é a região turística mais importante do mundo e que, em 2006, 55% 
do total dos destinos turísticos internacionais confluíram para a Europa,

BQ. Considerando que as alterações climáticas podem originar alterações nos fluxos turísticos, 
o que poderá acarretar elevados prejuízos económicos para as regiões de lazer afectadas,

Emissões industriais 

BR. Considerando que o regime de comércio de licenças de emissão da União Europeia (ETS) 
é um instrumento único destinado a conseguir reduzir as emissões com a maior eficácia 
possível, podendo vir a constituir um padrão de referência em matéria de regimes 
equiparáveis, embora a sua compatibilidade deva ser assegurada,

BS. Considerando que os sectores industriais são fundamentais para a consecução dos 
objectivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa fixados pelo Conselho 
Europeu, e que deverão ser incentivados a reduzir ainda mais as suas emissões, 
conservando ao mesmo tempo a sua competitividade,

BT. Considerando que o conceito subjacente ao "Clean Development Mechanism (CDM)" e da 
"Joint Implementation (JI)" (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Actividades de 
Implementação Conjunta) – a divulgação de tecnologias modernas e eficientes – deveria 
funcionar na realidade; considerando que o CDM/JI deveria restringir-se a projectos de alta 
qualidade que proporcionassem reduções adicionais comprovadas das emissões de gases 
com efeito de estufa,

Agricultura e pecuária 

BU. Considerando que as alterações nas práticas agrícolas, a legislação ambiental da UE e as 
mais recentes reformas estruturais da política agrícola comum visam um rendimento 
sustentado, conduzindo assim, de forma indirecta, através de uma melhor utilização dos 
recursos disponíveis, a uma redução das emissões,

BV. Considerando que o sector da agricultura é emissor de gases com efeito de estufa, mas 
também contribui positivamente para a redução destas emissões, e sofre directamente os 
efeitos negativos das alterações climáticas, com diferentes consequências económicas e 
sociais nas várias regiões da Europa,

BW. Considerando que a cultura de forragens para a criação de gado, em grandes superfícies, 
contribui significativamente para as emissões de gases com efeito de estufa no sector da 
agricultura,

BX. Considerando que faltam objectivos específicos em matéria de protecção do clima no 
sector agrícola – nomeadamente condições vinculativas para a redução das emissões de gás 
metano ou de gás nitroso –, tal como também faltam sistemas de incentivo à exploração 
dos potenciais de redução das emissões já existentes,

BY. Considerando que uma criação de gado próxima da natureza traz benefícios significativos a 
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nível da prestação de serviços ambientais, através do cultivo das terras e da preservação 
dos terrenos de pastagem, com um dispêndio de energia mais reduzido e um baixo índice 
de emissões de gases,

BZ. Considerando que o efectivo pecuário deve ser ajustado às áreas disponíveis e que as 
práticas sustentáveis podem ajudar a impedir o efeito de erosão nas terras de pastagem,

Florestas

CA. Considerando que as florestas representam um valor inestimável para a biosfera e 
desempenham inúmeras funções no ecossistema global, e que o valor económico 
actualmente atribuído às florestas não tem em conta o seu ecossistema ou o seu valor 
social/societal,

CB. Considerando que as florestas desempenham três importantes papéis na mitigação das 
alterações climáticas: como reservas de carbono, através do seu uso sustentável e da sua 
protecção, como sumidouros de carbono através da florestação e, ao permitirem a 
substituição dos combustíveis fósseis e dos produtos fósseis, como uma matéria-prima 
renovável,

CC. Considerando que mais de 30% da crosta terrestre está coberta por floresta, na qual estão 
representados mais de dois terços de todas as espécies vivas da Terra, e absorvem 
aproximadamente 30% das emissões de gases com efeito de estufa,

CD. Considerando que, por um lado, as florestas desempenham um papel fundamental na 
contenção das alterações climáticas e que, por outro, pelo menos um terço das florestas do 
planeta são afectadas pelas consequências das alterações climáticas,

CE. Considerando que a grande problemática da devastação das florestas reside nos factores 
socioeconómicos a esta associados, tais como a pobreza e o subdesenvolvimento, a 
debilidade das instituições políticas e a ausência de primado do direito, bem como as 
condições patrimoniais injustas e a corrupção que podem, entre outras consequências, levar 
ao abate ilegal de árvores e ao desbravamento de florestas,

CF. Considerando que a destruição de florestas pela desflorestação, a exploração não 
sustentável e os incêndios causados, nomeadamente, por vagas de calor, contribuem de 
forma decisiva para as emissões de CO2,

CG. Considerando que não existem estratégias e programas suficientes para a reflorestação das 
áreas desbravadas,

CH. Considerando que a composição das plantações florestais na UE não reflecte a mistura 
natural de plantas características da Europa,

Protecção do solo

CI. Considerando que os solos europeus estão expostos de forma mais célere do que nunca a 
danos irreversíveis, cuja dimensão está a ser intensificada pelas alterações climáticas,

CJ. Considerando que a constituição de pergelissolos está a alterar o estado dos solos no 
hemisfério norte, libertando, além disso, elevadas quantidades de gás metano para a 
atmosfera, 

Gestão dos recursos hídricos
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CK. Considerando que a disponibilidade de recursos hídricos, o abastecimento de água potável 
e de outros tipos de água, o consumo de água e o tratamento de águas residuais estão 
estreitamente ligados às condições de base económicas e sociais,

CL. Considerando que as disparidades regionais existentes na Europa, no que se refere aos 
recursos hídricos disponíveis, bem como a ocorrência de inundações e secas, são ainda 
reforçadas pelas alterações climáticas,

Pescas

CM. Considerando que o peixe e os mariscos constituem uma importante fonte de alimentação e 
que o oceano é o maior armazenador global de carbono, servindo de fonte de biomassa e 
de matérias-primas,

CN. Considerando que os recursos alimentares dos mares já estão a ser sobreutilizados,

Tratamento de resíduos e gestão dos recursos

CO. Considerando que a hierarquia dos resíduos constitui um princípio fundamental que orienta 
a mitigação das alterações climáticas no respectivo sector,

CP. Considerando que cumpre reconhecer que a legislação da UE relativa a resíduos e as 
inovações no domínio da eliminação de resíduos e o uso acrescido de produtos reciclados 
já têm um impacto positivo no ambiente e contribuem para reduzir, em termos líquidos, as
emissões de gases com efeito de estufa provenientes do sector dos resíduos, muito embora 
ainda nem todas as potencialidades estejam aproveitadas,

CQ. Considerando que, lamentavelmente, a quantidade de resíduos tem vindo a aumentar, 
apesar de todos os esforços,

Medidas de adaptação

CR. Considerando que as medidas de adaptação de todo o tipo representam uma garantia para o 
futuro, de modo a mitigar os danos causados pelas emissões de gases com efeito de estufa 
e pelo aumento da temperatura associado a este fenómeno,

CS. Considerando que uma análise custo-benefício estritamente atinente ao desenvolvimento 
de medidas de adaptação não se afigura suficiente para garantir a todos os grupos 
populacionais a protecção mínima necessária; considerando que, tendo em vista essas 
medidas, é necessário efectuar urgentemente uma análise dos efeitos das alterações 
climáticas a nível local,

CT. Considerando que, de acordo com a "Millenium Ecosystem Assessment" (avaliação de 
ecossistemas do milénio), o consumo dos recursos naturais ameaça actualmente dois terços 
de todos os ecossistemas e agrava a vulnerabilidade às alterações climáticas, por 
conseguinte, aumentando ainda mais a pressão no sentido de serem desenvolvidas, o mais 
rapidamente possível, medidas de adaptação,

CU. Considerando que o relatório conjunto da AEA, do Centro Comum de Investigação (CCI) e 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) intitulado “Impacts of Europe’s changing 
climate” (Impactos das alterações climáticas na Europa) chama a atenção para o facto de a 
vulnerabilidade às alterações climáticas ser extremamente variável nas diversas regiões e 
sectores da Europa, sendo mais acentuada nas regiões montanhosas, nas zonas costeiras, no 
Mediterrâneo e no Árctico, e considerando que o mesmo relatório sublinha que, além do
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reforço da redução das emissões de gases com efeito de estufa, são necessárias medidas de 
adaptação pró-activas a nível europeu e nacional tendentes a atenuar os efeitos,

Saúde 

CV. Considerando que algumas consequências a nível da saúde decorrentes das alterações 
climáticas, como as referidas por exemplo pela OMS, podem ser controladas, preparando-
se e reforçando-se os sistemas de saúde por meio das correspondentes medidas de 
prevenção, prestando especial atenção à propagação de doenças tropicais e organizando 
campanhas públicas de informação destinadas a grupos especialmente vulneráveis, como 
as mulheres grávidas, os recém-nascidos, as crianças e os idosos,

CW. Considerando que Plano de Acção Europeu Ambiente e Saúde 2004-2010 é totalmente 
inadequado para tratar as causas ambientais que afectam a saúde, especialmente as que 
decorrem das alterações climáticas,

Crescimento e emprego

CX. Considerando que os objectivos de política climática acordados no Conselho Europeu de 
Março de 2007 são exequíveis em termos técnicos e económicos, oferecendo 
possibilidades de negócio únicas a milhares de empresas da UE,

CY. Considerando que muitos empresários não reconheceram ainda, em suficiente medida, o 
alcance das oportunidades e dos riscos inerentes às alterações climáticas,

CZ. Considerando que uma atitude de envolvimento convicto no combate às alterações 
climáticas é compatível com crescimento económico e prosperidade sustentáveis, pode 
representar um investimento efectivo com uma importante função anti-recessão e deve ser 
encarada como um desafio para a realização de mudanças estruturais abrangentes que 
tenham como objectivo último o desenvolvimento de uma economia verdadeiramente 
ecológica,

DA. Considerando que se assistirá a uma reestruturação dos postos de trabalho, mais no seio de 
determinados sectores, do que entre diferentes sectores,  

Promoção das tecnologias do futuro

DB. Considerando que o comércio de licenças de emissão constitui componente essencial do 
programa europeu de protecção do clima, concebido para atingir uma diminuição das 
emissões de gases com efeito de estufa mediante o aumento dos níveis de eficiência; 
considerando que o comércio de licenças de emissão não é, no entanto, suficiente para 
encontrar uma saída para o problema do carbono e para desencadear uma vasta revolução 
no campo das tecnologias de baixa emissão de CO2,

DC. Considerando que a consecução dos objectivos de mitigação das alterações climáticas 
requer um mecanismo director financeiro adequado que apoie o desenvolvimento e a 
aplicação de tecnologias energeticamente eficientes e limpas,

DD. Considerando que a habitação sustentável apresenta um enorme potencial para a criação de 
empregos, 

DE. Considerando que o aumento dos níveis de eficiência, por si só, não desencadeia qualquer 
revolução tecnológica, mas irá exigir uma estratégia integrada a nível da UE, nacional e 
local para estimular a investigação e o desenvolvimento (I&D) em novas e avançadas 
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tecnologias e processos, bem como para reforçar a sua utilização,

DF. Considerando que a tecnologia de captação e armazenamento de CO2 (CCS) já começa a 
ser utilizada, embora a uma escala reduzida, em diversas áreas – como a produção de 
petróleo e de gás – encontrando-se, no entanto, ainda num estado embrionário enquanto
tecnologia importante concebida para combater as alterações climáticas,

DG. Considerando que os custos e riscos ainda superam as vantagens económicas e que o grau 
de eficiência das centrais eléctricas dotadas de CCS está a diminuir, apesar da utilização da 
mais moderna tecnologia,

DH. Considerando que a tecnologia de CCS, entendida como tecnologia de passagem para a 
descarbonização do sistema energético, pode contribuir para a diminuição das emissões de 
CO2 do parque de centrais eléctricas e complementar o reforço das energias renováveis, 
embora a CCS seja uma tecnologia em fim de ciclo,

Sistemas informáticos inteligentes e tecnologias da informação e da comunicação (TIC)

DI. Considerando que, presentemente, o sector das TIC é responsável por 2% das emissões de 
CO2 a nível mundial, embora este ramo sectorial pudesse não só diminuir as emissões de 
CO2 mas também desenvolver aplicações inovadoras e mais eficazes do ponto de vista 
energético para a economia no seu conjunto,

Financiamento e questões orçamentais

DJ. Considerando que o actual orçamento da UE se afigura insuficiente para cumprir os 
objectivos de protecção do clima, uma vez que a prioridade política do combate às 
alterações climáticas ainda não está provida das necessárias dotações orçamentais,

DK. Considerando que no próximo quadro financeiro devem ser inscritas dotações orçamentais 
destinadas ao combate às alterações climáticas e a criar uma política europeia de 
ajustamento, de forma a que a UE possa dispor de um "orçamento para alterações 
climáticas" que seja suficiente para o período orçamental pós-2013,

DL. Considerando que o combate às alterações climáticas deve ser tido em conta em todas as 
políticas da UE; considerando que, por essa razão, a UE não pode continuar a limitar-se a 
redistribuir os recursos existentes, devendo promover a criação de novos recursos para 
financiar a natureza transsectorial desse combate,

Educação, formação, apresentação de relatórios, rotulagem e sensibilização

DM. Considerando que as medidas sociopolíticas e económicas atinentes à luta contra as 
alterações climáticas iniciam uma mudança cultural que irá alterar hábitos e modos de vida 
estabelecidos, embora um consumo e uma utilização de matérias-primas verdadeiramente 
sustentáveis em todos os sectores da sociedade não sejam viáveis sem que se verifique, 
para isso, uma evolução das mentalidades e dos comportamentos, para o que terão de ser 
concebidos padrões de consumo e estilos de vida inovadores,

DN. Considerando que as alterações climáticas irão desencadear um impacto de modernização 
tecnológica cuja oportunidade económica só poderá ser aproveitada se, à data, se encontrar 
disponível suficiente mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho,

DO. Considerando que o inquérito de opinião especial do Eurobarómetro (Eurobarómetro 
Especial n.º 300) indica claramente que a maioria dos inquiridos na Europa encara as 
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alterações climáticas como um problema muito grave, apesar de muitos dos inquiridos 
terem lamentado a falta de informação sobre o tema, limitando as iniciativas individuais 
para fazer face às alterações climáticas ao recurso a medidas simples, como a separação do 
lixo ou a redução do consumo de energia e de água, as quais não exigem quaisquer 
alterações comportamentais de fundo no quotidiano,

DP. Considerando que estão disponíveis as informações necessárias para questionar os próprios 
hábitos de mobilidade, eventualmente no que se refere à utilização do automóvel particular 
e aos tipos alternativos de locomoção (andar a pé, de bicicleta ou utilizar os transportes 
públicos),

DQ. Considerando que os pressupostos e as leis da UE em matéria de protecção do clima 
ajudam os decisores locais e municipais a melhorarem a qualidade de vida em muitas 
cidades da União Europeia, contribuindo as iniciativas locais em áreas metropolitanas 
decisivamente para a redução das emissões de CO2 da UE, 

DR. Considerando que não constitui tarefa exclusiva do comércio retalhista sensibilizar os 
clientes para uma postura de compra alternativa, cabendo antes ao tecido empresarial, no 
seu conjunto, apresentar exemplos de sustentabilidade e eficiência na utilização de recursos 
através dos seus modelos comerciais e processos de produção e podendo assim utilizar os 
seus trabalhadores como um agente multiplicador do comércio que respeita os objectivos 
climáticos,

DS. Considerando que escasseiam, de modo generalizado, informações aos consumidores sobre 
os efeitos climáticos dos produtos agrícolas, embora as campanhas de informação dirigidas 
ao público possam influenciar a atitude de compra dos consumidores e desse modo
alcançar objectivos em matéria de política da saúde,

DT. Considerando que o problema das alterações climáticas não pode ser combatido sem um 
amplo envolvimento das populações em todas as partes do mundo, e que, 
consequentemente, uma das tarefas essenciais consistirá em oferecer às pessoas, por todas 
as vias possíveis, a informação de que necessitam para ajudar a resolver os problemas e 
também para que se possam proteger quando se depararem com as inevitáveis dificuldades 
de adaptação,

2050 - O futuro começa hoje

DU. Considerando que a necessidade de recursos da população mundial já excede em um 
quarto a capacidade regeneradora natural da Terra, sendo desta forma retirada às gerações 
vindouras a sua base de subsistência,

DV. Considerando que as bases dos modos de produção futuros e do comportamento de 
consumo serão definitivamente determinadas pelas decisões políticas do presente, que 
exigem uma visão a longo prazo e capacidade de liderança política, e que um modo de vida 
sustentável não será possível sem o contributo da economia, da ciência, dos meios de 
comunicação, da sociedade civil organizada e dos cidadãos,

DW. Considerando que as alterações climáticas constituem um problema ecológico à escala 
global, sendo as suas causas de natureza estrutural,
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Orientações políticas

1. Recorda a sua citada Resolução de 21 de Maio de 2008 e, em particular, o facto de que 
todos os esforços tendentes à diminuição das emissões deveriam visar o objectivo de 
limitar o aumento da temperatura global a 2°C, porquanto um tal nível de aquecimento 
teria já um grave impacto na nossa sociedade e nos nossos estilos de vida individuais e 
acarretaria igualmente alterações significativas nos ecossistemas e nos recursos hídricos; 
exprime a sua profunda preocupação pelo facto de, como referido em relatórios científicos 
recentes, as alterações climáticas serem mais rápidas e mais graves em termos de efeitos 
adversos do que o previsto inicialmente; consequentemente, convida a Comissão a 
acompanhar de perto e a analisar as descobertas científicas mais recentes a fim de avaliar, 
em especial, se o limite comunitário de 2°C ainda permitiria atingir o objectivo de evitar 
alterações climáticas perigosas;

2. Salienta a necessidade urgente – seguindo uma abordagem horizontal – de integrar o 
aquecimento global e as alterações climáticas como novas condições de base em todos os 
sectores e políticas e de ter em consideração as causas e consequências do aquecimento 
global e das alterações climáticas em todas as áreas relevantes da legislação da UE;

3. Recorda, em particular, os objectivos essenciais do combate às alterações climáticas e 
sublinha a importância, de acordo com as recomendações contidas no 4.º relatório de 
avaliação do IPCC e no Roteiro de Bali, da fixação, para a UE e os outros países 
industrializados no seu conjunto, de um objectivo a médio prazo de redução de emissões
de gases com efeito de estufa de 25-40% até 2020, bem como da fixação de um objectivo
de redução, a longo prazo, de pelo menos 80% até 2050, comparativamente com 1990, 
mantendo a ênfase em limitar o aumento da temperatura média global a 2°C em relação 
aos níveis pré-industriais e assim alcançar uma probabilidade de 50% de realizar esse 
objectivo;

4. Salienta que o impacto de uma nação nas alterações climáticas não se restringe às suas 
emissões físicas; insta a UE a adoptar medidas urgentes a nível interno e, no contexto das 
negociações internacionais, a desenvolver princípios contabilísticos que incluam também 
todos os efeitos do consumo, inclusive os efeitos da aviação internacional;

5. Exorta a Comissão a ter em conta as emissões de carbono de futuras iniciativas políticas 
europeias, por forma a assegurar que se atinjam os objectivos fixados para as alterações 
climáticas a nível europeu, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de protecção do 
ambiente e da saúde pública;

6. Sublinha as medidas políticas e a cooperação a nível internacional (incluindo acordos 
multilaterais regionais) propostas reiteradamente pelo Parlamento Europeu, bem como ao 
nível da UE e dos seus Estados-Membros, com vista a combater as alterações climáticas;

7. Congratula-se com a aprovação do pacote de medidas legislativas da UE (o chamado
“pacote alterações climáticas e energia”) que exige a redução unilateral de 20% das 
emissões de gases com efeito de estufa, definindo um procedimento para acelerar os 
esforços no sentido de atingir uma redução de 30%, em conformidade com os 
compromissos a assumir no âmbito do futuro acordo internacional, e aumentando para 
20% a quota das energias renováveis no cabaz energético da UE até 2020, e exorta os 
Estados-Membros da UE a aplicarem essas medidas legislativas de forma harmoniosa e 
rápida; convida a Comissão a acompanhar de perto a aplicação do “pacote alterações 
climáticas e energia”;
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8. Considera que certos princípios convencionados no quadro do pacote alterações climáticas 
e energia poderiam igualmente figurar num acordo internacional, nomeadamente o 
princípio de uma trajectória linear de natureza vinculativa no que respeita aos 
compromissos assumidos pelos países industrializados, a diferenciação com base nas 
emissões verificadas em 2005 e o regime de observância de um factor de redução anual;

9. Assume o compromisso de estar à altura do papel de liderança da União Europeia no que 
toca às negociações internacionais no âmbito da CQNUAC, aos níveis COP e MOP, bem 
como noutros fóruns internacionais, como a OMC, o Banco Mundial e o FMI; salienta a 
necessidade urgente dea UE e os seus Estados-Membros cumprirem os objectivos do 
Protocolo de Quioto, de forma a exercer o referido papel de liderança de forma credível;

10. Entende que o desenvolvimento, a utilização e a exportação de modernas tecnologias do 
ambiente contribuem simultaneamente para a consecução da Estratégia de Lisboa e dos 
objectivos UE-Quioto, bem como de outros objectivos em relação à protecção do clima, e 
salienta que, para a concretização de objectivos ambiciosos em matéria de ambiente e de 
crescimento económico, deverá haver uma plena integração da Estratégia de Lisboa e do 
pacote alterações climáticas e energia;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem o apelo da ONU relativo a um "Green 
New Deal"; tendo em conta a crise financeira, solicita que os investimentos destinados a 
impulsionar o crescimento económico o façam de forma sustentável, em especial através 
da promoção de tecnologias verdes, o que, paralelamente, melhorará a competitividade 
futura da Europa e criará empregos;

12. Salienta, neste contexto, que a resposta às alterações climáticas implicará alterações na 
sociedade que contribuirão para criar novos empregos e indústrias, combater a pobreza 
energética e a dependência em relação às importações de combustíveis fósseis e propiciar 
benefícios sociais para os cidadãos; salienta que a cooperação a nível internacional, 
regional e local será crucial para a consecução deste objectivo;

13. Está convicto, além disso, de que só é possível combater com êxito as alterações climáticas 
se os cidadãos participarem plenamente no processo e forem protegidos durante o período 
de transição para uma economia neutra em termos de carbono; destaca, por isso, o facto de 
que as políticas de contenção e de adaptação irão empurrar a União Europeia para um novo 
modelo de desenvolvimento sustentável capaz de promover a sua natureza social, de forma 
a garantir o consenso social;

14. Salienta a necessidade de alcançar, primeiramente, aumentos drásticos de eficiência em 
todos os sectores da vida quotidiana e de, num processo paralelo, iniciar o acesso a modos 
de produção e de consumo sustentáveis, com poupança consciente dos recursos, tendo 
como base fontes de energia renováveis;

15. Sublinha, neste contexto, a necessidade de verificar e de eventualmente ajustar o 
orçamento da União Europeia, bem como os instrumentos financeiros existentes e futuros,
quanto à sua compatibilidade com os objectivos da política comunitária de protecção do 
clima;

16. Salienta que uma política de I&D bem sucedida apenas pode ser viabilizada mediante a 
utilização, na prática, de tecnologias inovadoras, a par de um acesso assegurado ao 
mercado;

17. Requer a realização de investigação sobre potenciais tendências para a ocorrência de 
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migrações induzidas por factores climáticos e sobre as pressões daí decorrentes para os 
serviços locais, por forma a prestar informações para os processos de planeamento e de 
gestão dos riscos a longo prazo;

18. Salienta que cerca de metade da população mundial tem menos de 25 anos de idade e que 
as decisões de hoje em matéria de política climática terão amplas consequências para a 
maior geração de jovens da história da Humanidade; 

Dimensão internacional: pós-2012, política externa em matéria de clima e comércio 
internacional

19.  Congratula-se com a decisão tomada pela COP14 e a COP/MOP4 em Poznań de passar da 
fase de discussões para a fase de verdadeiras negociações com vista a um acordo pós-2012 
e com a adopção, neste contexto, de um programa de trabalho para 2009; congratula-se 
igualmente com o mandato conferido aos presidentes para proporem um texto que será 
debatido na sessão de negociações de Junho de 2009;

20. Exorta a Comissão e as próximas Presidências do Conselho a assumirem um papel de 
liderança nas negociações internacionais com vista a assegurar um acordo pós-2012 e a 
chegarem a uma conclusão até ao final de 2009, de modo a haver tempo suficiente para 
ratificar o futuro acordo sobre alterações climáticas e a evitar um hiato entre os períodos de 
compromisso;

21. Sublinha que o novo acordo sobre alterações climáticas deverá vir à luz sob a égide das 
Nações Unidas e basear-se no princípio da "responsabilidade comum, mas diferenciada", 
devendo o mundo industrializado assumir um papel de liderança na redução das suas 
emissões nacionais, com os países em vias de desenvolvimento a comprometerem-se 
também, em conformidade com o Plano de Acção de Bali, a tomar medidas de mitigação 
adequadas a nível nacional no contexto do desenvolvimento sustentável, apoiadas e 
tornadas possíveis, de uma forma mensurável, notificável e verificável, por tecnologias, 
financiamento e desenvolvimento de competências provenientes dos países 
industrializados;

22. Convida os países industrializados partes na CQNUAC que ainda não o fizeram a 
proporem compromissos individuais de redução das emissões, contribuindo assim para o 
esforço global no sentido de atingir o objectivo da Convenção; congratula-se com o 
compromisso assumido pelos países em desenvolvimento no âmbito do processo da 
CQNUAC e com as políticas e compromissos adoptados de forma independente por alguns 
desses países;

23. Insta o novo governo dos Estados Unidos a mostrar-se à altura das expectativas e, como 
tal, a contribuir, através da aprovação de legislação nacional, para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e a promoção de tecnologias limpas e, mediante uma 
participação activa em negociações internacionais, para a formação de um quadro 
ambicioso de alterações climáticas pós-2012;

24. Sublinha que o acordo pós-2012 deve ser combinado com outros objectivos da agenda 
política internacional das Nações Unidas e da UE, como a preservação da biodiversidade, 
os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) ou as questões de segurança, de 
modo a permitir a exploração de sinergias políticas;

25. Toma nota da aprovação pela Comissão da comunicação intitulada "Rumo à celebração em 
Copenhaga", sobre a posição da União Europeia na preparação da décima quinta 
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conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas (COP 15), que se realizará 
em Copenhaga;

26. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a conceberem uma política externa em matéria 
de alterações climáticas e a chamarem reiteradamente a atenção paras os objectivos da 
União Europeia em matéria de clima nas missões diplomáticas da EU e dos Estados-
Membros; compromete-se, por seu turno, a levantar sistematicamente a questão dos 
objectivos da UE para o clima e a defender tais objectivos nos seus contactos com 
deputados de outros países;

27. Convida a Comissão e os Estados-Membros a integrarem os requisitos de redução de 
emissões e as medidas de adaptação às consequências das alterações climáticas em 
programas de apoio ao desenvolvimento, referindo estas necessidades nos processos 
decisórios das agências internacionais de apoio ao desenvolvimento, e, neste caso, a 
incluírem também, mediante parcerias, o sector privado, as instâncias públicas e as 
organizações não governamentais dos respectivos países ou regiões; sublinha a necessidade 
de mobilizar recursos adicionais para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar o 
desafio das alterações climáticas e salienta que as novas iniciativas neste contexto devem 
ser formalmente ligadas ao processo da CQNUAC e à realização dos ODM; regista com 
agrado a criação, por parte da UE, de uma Aliança Global contra as Alterações Climáticas
para apoiar a adaptação às alterações climáticas nos países em desenvolvimento pobres e 
mais vulneráveis às alterações climáticas e recorda, a este respeito, a sua resolução de 21 
de Outubro de 2008 acima citada;

28. Frisa que o recurso excessivo aos CDM/JI retira credibilidade à União Europeia no quadro 
das negociações internacionais sob a égide na ONU, prejudicando, deste modo, o seu papel 
de liderança no combate às alterações climáticas; insta os Estados-Membros a assumirem 
uma atitude de responsabilidade, a minimizarem o recurso aos CDM/JI e a realizarem a 
maior parte das reduções de emissões no seu próprio território;

29. Acolhe favoravelmente os progressos, embora limitados, realizados para fazer face às 
questões de complementaridade e de distribuição geográfica do CDM, e convida os 
Estados-Membros a, de acordo com as decisões de Poznań, comprarem de preferência 
créditos relativos a projectos em países que acolham menos de dez projectos CDM 
registados, em particular nos países menos desenvolvidos, nos Pequenos Estados Insulares 
em Desenvolvimento e em África, e a suportarem o custo de validação desses projectos;

30. Recorda, neste contexto, o princípio de complementaridade referido nos artigos 6.°, 12.° e 
17.° do Protocolo de Quioto e nos Acordos de Marraquexe, segundo o qual as partes 
devem cumprir a maior parte das suas obrigações de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa a nível nacional antes de beneficiarem de mecanismos flexíveis externos 
como o CDM/JI;

31. Regista com agrado a decisão tomada pela COP 14 e a COP/MOP 4 de tornar plenamente 
operacional o Fundo de Adaptação, o que lhe permitirá financiar projectos a partir de 2009, 
e considera que esta decisão constitui um primeiro passo muito importante para a resolução 
dos problemas dos países em desenvolvimento em matéria de financiamento de medidas 
contra as alterações climáticas nos seus territórios; congratula-se igualmente com a decisão 
de aumentar os investimentos a favor da transferência de tecnologias através do Programa 
Estratégico de Poznań para Transferência de Tecnologia;

32. Subscreve as recomendações do relatório do Alto Representante para a Política Externa e 
de Segurança Comum e da Comissão relativas a "Alterações Climáticas e Segurança 
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Internacional", e sublinha a necessidade de constituir uma diplomacia do clima na UE, de
carácter preventivo e multilateral, de modo a que os aspectos políticos em matéria de clima 
possa, ser integrados mais substancialmente na estrutura das relações internacionais, em 
articulação com outros factores das relações internacionais, tais como o crescimento 
demográfico e as migrações induzidas pelas alterações climáticas, o êxodo para as cidades, 
as necessidades energéticas, o aumento dos preços da energia e a escassez de água e de 
alimentos;

33. Insta a UE e os seus Estados-Membros, no quadro da Estratégia de Segurança Europeia e 
da Política Europeia de Segurança e de Defesa, a adoptarem medidas para prevenir, 
acompanhar e enfrentar as repercussões que as alterações climáticas e as catástrofes 
naturais daí decorrentes têm para a protecção civil e para a segurança das pessoas, bem 
como eventuais conflitos causados por alterações a nível dos recursos hídricos e territoriais
resultantes das alterações climáticas;

34. Insta a UE e os seus Estados-Membros a reforçarem as parcerias para a protecção do clima 
já existentes com países em desenvolvimento “destinatários”, bem como a estabelecerem 
novas parcerias, caso ainda não existam, providenciando maior apoio financeiro para o 
desenvolvimento e a transferência de tecnologias, a protecção da propriedade intelectual e 
o reforço das capacidades institucionais;

35. Convida a Comissão e os Estados-Membros a darem a máxima prioridade à eficiência 
energética e aos recursos renováveis no contexto da cooperação para o desenvolvimento;

36. Insta a Comissão, no âmbito das rondas de negociações da OMC e do processo pós-2012, à 
prossecução de estratégias de negociação de políticas comerciais e ambientais consonantes 
entre si, de modo a veicular de forma credível aos parceiros nessas negociações os 
objectivos europeus de protecção do clima e os instrumentos desenvolvidos para esse 
efeito, a dispersar os receios de barreiras comerciais ou de quaisquer outros entraves às 
relações comerciais com os países terceiros sem vínculos aos objectivos de protecção do 
clima e a concretizar o princípio da reciprocidade na acepção da protecção do clima na sua 
globalidade;

37. Exorta a Comissão, as Presidências do Conselho e os Estados-Membros a assumirem um 
papel de liderança no processo de negociações para o acordo pós-2012, a fim de garantir o 
êxito das negociações em matéria de protecção do clima que visam alcançar o objectivo 
dos 2ºC;

Energia

38. Sublinha que a Europa necessita de uma política energética comum baseada na 
solidariedade entre os Estados-Membros, tanto a nível da UE como das suas relações 
externas, orientada para o futuro, para que possa ser garantido um elevado nível de 
segurança no abastecimento de energia, sob os pressupostos da sustentabilidade, da 
eficiência de recursos e da neutralidade climática, que acometa os problemas no contexto
das alterações climáticas e da competitividade, a fim de evitar qualquer risco de 
interrupção do aprovisionamento energético;

39. Insta a UE a criar uma comunidade europeia de energias renováveis que promova novas 
investigações e projectos-piloto nesta área, bem como o desenvolvimento de uma rede que 
permita optimizar a integração das fontes de energia renováveis;

40. Convida a União Europeia e os seus Estados-Membros a assegurar:
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– o desenvolvimento de uma infra-estrutura europeia de transmissão de energia 
(incluindo a chamada super-rede) e o respectivo financiamento, a fim de assegurar a 
diversidade das fontes de energia da UE;

– uma I&D contínua de projectos-piloto relacionados com as TIC, a produção 
descentralizada e outras evoluções tecnológicas;

41. Insta a UE e os seus Estados-Membros a assegurarem, no pacote energético, uma fase de 
transição politicamente controlada e dirigida de forma empresarial, durante a qual o uso de 
combustíveis fósseis possa ser gradualmente complementado e mais tarde reduzido e
substituído pela introdução de fontes de energia renováveis, mediante o apoio activo dos 
poderes públicos nos Estados-Membros e ao nível da UE, juntamente com a máxima 
cooperação possível com outros países e organizações internacionais;

42. Convida os Estados-Membros a estimularem o sentimento de responsabilidade pessoal 
entre regiões e cidadãos, e a promoverem um maior uso de fontes de energia renováveis 
localmente disponíveis através de incentivos legais e fiscais;

43. Exorta os Estados-Membros a motivarem os fornecedores de electricidade para a
necessária modernização do parque de centrais de combustão directa de energia fóssil, 
através de sistemas de deduções e de mecanismos de incentivos fiscais, por forma a 
alcançarem, deste modo, aumentos de eficiência significativos no sector convencional de 
produção de electricidade;

44. Insta os Estados-Membros a assegurarem o acesso às redes de energia, gás e electricidade 
produzidos de forma descentralizada, a eliminarem as barreiras de acesso ao mercado em 
relação aos fornecedores de electricidade inovadores no sector das fontes de energias 
renováveis, e a promoverem a expansão das centrais locais de produção combinada de 
electricidade e calor e de trigeração, orientando-as para o cumprimento de objectivos a 
médio prazo;

45. Propõe a criação, como componente essencial de uma política externa europeia de energia, 
de parcerias de energia solar com os países terceiros no espaço mediterrânico que, na fase 
inicial, tenham por objectivo a produção de energia solar e a sua transferência para a União 
Europeia através de cabos de alta tensão de corrente contínua e que, numa segunda fase, 
possam servir de base para a produção de electricidade e hidrogénio e, por conseguinte, 
para a passagem para uma economia baseada em fontes de energia renováveis;

46. Convida a UE, os Estados-Membros e os agentes económicos:
– a investirem em infra-estruturas, redes e condutas destinadas à produção, transporte e 

armazenamento de electricidade obtida a partir de energias renováveis e de
hidrogénio;

– a propor aos países terceiros, no âmbito de parcerias para a energia, programas de 
criação das instituições necessárias e de infra-estruturas e programas de formação 
para o pessoal qualificado a operar no local, bem como o acesso a redes para as 
necessidades próprias;

47. Insta os Estados-Membros a prosseguirem com o desenvolvimento da quota-parte de 
energia eólica, correspondentemente às potencialidades locais e regionais, energia essa 
que, devido a um incremento intensivo, já se tornou num dado adquirido em termos de 
produção de energia, bem como a incrementarem a percentagem de energia hidráulica e da 
geotermia no pacote energético, continuando a utilizar o potencial de desenvolvimento 
existente, inclusive com o apoio das iniciativas de investigação europeias e com a 
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coordenação a cargo de redes de excelência;

48. Sublinha o elevado potencial da utilização sustentável de biomassa para produção de 
energia, de modo a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e reclama uma 
estratégia europeia para a utilização sustentável da biomassa para produção de gás e 
electricidade, aquecimento e refrigeração;

49. Insta a Comissão a apresentar uma análise abrangente sobre todas as emissões em todo o 
ciclo de vida de fontes individuais de bioenergia, a fim de determinar o papel que pode ser 
desempenhado, no futuro, pela biomassa obtida a partir de resíduos e culturas dedicadas 
enquanto fornecedora de energia; considera que deveriam ser analisadas, contemplando 
quer as vantagens, quer as desvantagens, as possibilidades de melhoramento do poder 
calorífico da biomassa oferecidas pela criação de novas variedades e pela aplicação da 
biotecnologia, sem formar um juízo prematuro sobre o resultado dessa análise;

50. Considera que a produção combinada de calor e electricidade constitui uma opção eficaz, 
económica e compatível com o ambiente;

51. Reconhece as diferentes abordagens dos Estados-Membros relativamente à energia nuclear 
e por isso solicita à Comissão que preste especial atenção aos resíduos radioactivos e ao 
seu ciclo completo, tendo em vista o reforço da segurança;

52. Considera que a investigação sobre a exequibilidade tecnológica da fusão nuclear no 
reactor termonuclear experimental internacional (ITER) constitui o primeiro passo de 
aproximação ao objectivo da utilização comercial desta forma de energia, e sublinha que 
alcançar este objectivo depende fortemente da possibilidade de garantir o financiamento 
dessa investigação;

53. Exorta os Estados-Membros e a UE a avançarem no desenvolvimento de tecnologias de 
captação e armazenamento de CO2 para as centrais a carvão e a gás, mediante a concessão 
de incentivos para projectos de demonstração e o fomento da investigação;

Biocombustíveis

54. Verifica que certos tipos de produção de biocombustíveis podem ter impacto nos preços 
dos produtos alimentares e ser responsáveis pela perda de biodiversidade e a 
desflorestação, e observa que os biocombustíveis devem ser produzidos de modo 
responsável e mediante processos cuja sustentabilidade seja verificável;

55. Considera indispensável a inclusão dos países em via de desenvolvimento numa estratégia 
a longo prazo de desenvolvimento e produção de biocombustíveis, de modo a aferir a 
capacidade de planeamento económico e a rentabilidade, garantir a disponibilidade e a 
produção de alimentos, responder à questão da sustentabilidade ecológica, incluindo a 
avaliação de todos os efeitos indirectos relevantes, e também viabilizar o desenvolvimento 
social e o melhoramento sustentável dos rendimentos, bem como garantir que os países em 
desenvolvimento recebam a formação necessária para poderem preencher os critérios de 
sustentabilidade da UE;

56. Insta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem a I&D no campo dos
biocombustíveis avançados, garantindo que lhes sejam afectadas as dotações financeiras 
necessárias e associando-a a objectivos sólidos de desenvolvimento;

57. Convida a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem a experiência adquirida com o 
desenvolvimento de critérios de sustentabilidade na UE para promoverem activamente o 
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desenvolvimento de uma norma global de biocombustíveis;

Eficiência energética

58. Insta a Comissão a propor um objectivo vinculativo de 20% para o aumento da eficiência 
energética até 2020 e a acompanhar essa proposta de objectivos de redução intermédios e 
concretos;

59. Requer uma campanha de informação comunitária do público, a nível local, visando o 
aumento da eficiência energética descentralizada, em que sejam oferecidas fotografias 
térmicas com os balanços energéticos aos proprietários de casas e de apartamentos e em 
que sejam também apresentadas propostas para o financiamento de possíveis obras de 
modernização, seguindo o padrão dos microcréditos;

60. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas activas para aumentar a 
consciencialização quanto à importância das TIC para a melhoria da eficiência energética, 
do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida dos cidadãos da UE;

61. Apela à criação de sinergias no sector do imobiliário, entre os proprietários de imóveis, os 
prestadores de serviços financeiros, o sector da mão-de-obra e outros, mediante a 
realização de feiras, estágios de informação e seminários;

62. Requer uma coordenação europeia clara tendo em vista o aproveitamento da cogeração e 
da trigeração de electricidade e a sua integração em instalações industriais, de modo a 
garantir a fixação de pontos de partida locais ou regionais destinados a empreender 
medidas de protecção do clima, com o simultâneo aumento da eficiência do consumo de 
energia;

63. Convida o Conselho “Assuntos Económicos e Financeiros” a introduzir taxas reduzidas de 
IVA para energias renováveis e para bens e serviços economizadores de energia; propõe, 
em particular, aos Estados-Membros que forneçam incentivos à modernização através da 
redução das taxas de IVA das obras de modernização e do equipamento utilizado para esse
efeito, através do ajustamento do imposto fundiário e da contribuição predial em função da 
eficiência energética dos edifícios ou através da plena implementação e promoção de 
certificados de desempenho energético;

64. Propõe, como sistema de incentivo para a modernização de imóveis locados ou arrendados, 
a redução das taxas de imposto sobre arrendamentos ou locações, em conformidade com o 
investimento em sistemas renováveis de aquecimento e electricidade e em ganhos de 
eficiência;

65. Observa que, face à longevidade dos edifícios, é da máxima importância assegurar que os 
novos edifícios sejam construídos segundo normas de eficiência energética tão elevadas 
quanto possível, que os edifícios existentes sejam modernizados de acordo com as normas 
actuais, e que em todos os edifícios novos ou renovados equipados com aquecimento e 
refrigeração sejam utilizados níveis mínimos de energia proveniente de fontes renováveis;

66. Propõe que os Estados-Membros melhorem e expandam a utilização de certificados de 
eficiência energética e associem as suas recomendações a incentivos financeiros;

67. Requer a adopção de normas mínimas da UE em matéria de eficiência energética para 
edifícios novos e renovados; exorta as autoridades locais competentes e as associações 
profissionais dos Estados-Membros a fixarem critérios, directrizes e leis ou decisões 
administrativas nacionais quanto à eficiência energética das construções novas, de modo a 
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proporcionar um leitmotiv a ser seguido por arquitectos e engenheiros civis, prevendo 
normas legais de construção relativas ao grau de eficiência energética dos edifícios novos e 
dos trabalhos de renovação importantes e assegurando, neste contexto, um ar puro e 
saudável no interior dos edifícios;

68. Sublinha a necessidade de critérios mínimos de eficiência energética como parte integrante 
de uma política exaustiva de adjudicação de contratos públicos para os edifícios e serviços 
públicos a nível nacional, regional e local, a fim de promover a inovação em novas 
tecnologias e assegurar o seu acesso ao mercado;

69. Solicita que os estudos disponíveis sobre a pegada de carbono e o potencial de redução do 
consumo de energia das Instituições europeias sejam tornados públicos e facilmente 
acessíveis aos utentes nos respectivos sítios Internet;

70. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a providenciarem um apoio activo à I&D 
relacionada com as tecnologias de iluminação e as aplicações de iluminação inteligente, de 
modo a possibilitar uma promoção mais vigorosa da introdução de iluminação 
energeticamente mais eficiente em espaços públicos interiores e exteriores – com ênfase 
nos díodos emissores de luz, altamente eficientes;

71. Observa que a renovação e a melhoria da eficiência energética dos edifícios de 
apartamentos, especialmente nos países em que tais edifícios constituem a maior parte do 
mercado de habitação, são a via mais fácil para poupar energia e reduzir as emissões de 
CO2; exorta a Comissão a rever e aumentar o actual limite de 2% dos Fundos Estruturais 
destinado à concessão de subvenções para a renovação de blocos de apartamentos;

72. Observa que o objectivo a longo prazo no sector da construção na Europa deveria ser um 
desempenho de energia zero nos novos edifícios residenciais até 2015 e nos novos 
edifícios comerciais e públicos até 2020, e considera que a longo prazo esse objectivo 
deveria ser alargado aos edifícios renovados;

73. Insta a Comissão a adaptar os requisitos de eficiência energética aplicáveis a aparelhos 
eléctricos e electrónicos de todos os tipos à evolução do mercado de cinco em cinco anos,
segundo o princípio do “top runner”, e a actualizar os programas de rotulagem existentes e
as classes de eficiência dos aparelhos, evitando, deste modo, a veiculação de informações 
incorrectas aos consumidores;

74. Exorta a Comissão a fixar objectivos rigorosos para a UE e a estabelecer políticas 
industriais integradas, destinadas a garantir o acesso aos mercados e a utilização de 
tecnologias energeticamente eficientes, incluindo o desenvolvimento de objectivos 
tecnológicos comuns (como as casas passivas), uma maior utilização de estratégias 
políticas integradas, como os mercados-piloto e os contratos públicos ecológicos, e uma 
base regulamentar em matéria de desenho de produtos e normas mínimas;

75. Insta a Comissão a implementar de forma coerente a proibição de aparelhos com elevadas 
perdas de energia em modo de stand-by, e, como segunda fase da aplicação da directiva 
"Eco-design"1, a considerar a hipótese de tornar obrigatória a função de desconexão nos 
aparelhos e de prescrever a obrigatoriedade de mecanismos da desconexão automática e de 
modos de baixo consumo de energia, inclusivamente para instalações com motores 
industriais, bem como para aparelhos e máquinas utilizados na indústria;

                                               
1 Directiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 2005, relativa à criação de um 

quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos que consomem energia (JO L 191 de 
22.7.2005, p. 29).
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76. Insta a uma aplicação rápida e rigorosa dos requisitos de 2006 relativos à instalação de 
contadores inteligentes, a fim de consciencializar os consumidores para o uso da energia e 
ajudar os fornecedores de energia a gerirem mais eficazmente a procura;

Mobilidade e logística

77. Verifica que o modelo económico e social europeu se baseia em assegurar, sob o 
pressuposto da eficácia de tempo, a mobilidade e a disponibilidade de pessoas e bens, em 
vez de garantir a eficácia dos recursos, sendo que, por essa razão, se afigura necessária, no 
futuro, uma conjugação de ambos os factores; 

78. Exorta o Banco Europeu de Investimento e a sua filial de capital de risco, o Fundo Europeu 
de Investimentos, a alargarem consideravelmente o seu apoio ao desenvolvimento da 
eficiência energética e das energias renováveis;

79. Recorda aos operadores que também o sector dos transportes tem de acatar os objectivos 
da UE de redução das emissões de CO2, até 2020, em pelo menos 20%, e em pelo menos 
30% caso haja um acordo internacional nesse sentido, em relação aos níveis de 1990, e de
aumento da eficiência energética em 20%, em igual período;

80. Requer uma combinação de políticas globalizante, com medidas que se articulem entre si, 
destinadas a uma política de transportes sustentável e que envolvam o desenvolvimento da 
tecnologia automóvel (inovações ecológicas), uma maior utilização de fontes de energia 
alternativas nos transportes, a criação de redes de distribuição para combustíveis limpos, 
uma maior utilização de formas de propulsão alternativas, uma gestão inteligente dos 
transportes, alterações na condução e utilização do automóvel, uma melhor logística, 
“corredores verdes” e TIC para os transportes, bem como um imposto sobre as emissões de 
CO2 e a modernização dos transportes públicos, por forma a alcançar o objectivo das 
emissões zero sem ignorar a crescente necessidade de mobilidade; assinala que todas estas 
medidas poderão ser promovidas através de preferências claras nas aquisições públicas;

81. Considera que deve ser atribuída uma prioridade especial à aplicação do princípio 
“poluidor-pagador”, e requer que todos os modos de transporte participem globalmente na 
internalização dos seus custos externos; assinala que a consecução deste objectivo 
pressupõe a existência de condições económicas adequadas, e exorta por isso os Estados-
Membros a procederem a uma revisão dos impostos e taxas em causa;

82. Saúda o inventário da Comissão relativo às emissões no sector dos transportes (Greening 
Transport Inventory ou "Inventário da Ecologização dos Transportes"), que procede a uma 
listagem das medidas legislativas já existentes e das que ainda serão necessárias para um 
crescimento sustentável do sector dos transportes;

83. Sublinha a importância de projectos de infra-estruturas para o sector dos transportes; 
contudo, solicita que, no futuro, aquando do planeamento, do design e da construção, 
sejam tidas em conta as possíveis repercussões climáticas;

84. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a explorarem o potencial dos sistemas de 
navegação via satélite com vista a aumentar a eficiência energética no sector dos 
transportes mediante uma melhoria da gestão e organização dos fluxos de tráfego, 
fornecendo informações em tempo real sobre a circulação de mercadorias e pessoas, e uma 
selecção optimizada das vias e modos de transporte;

85. Lamenta que os requisitos a cumprir por um planeamento urbano eficiente em matéria de 
transportes e compatível com o ambiente, com zonas pedonais, com faixas de rodagem 
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para ciclistas e com uma ligação flexível aos transportes públicos urbanos, tenham sido 
pouco ou tardiamente implementados em muitas localidades ou o tenham sido de forma 
apenas fragmentada;

86. Exorta os Estados-Membros e os municípios:

– a apresentarem alternativas flexíveis e conciliáveis entre si em relação à utilização do 
automóvel e a alargarem as ofertas de mobilidade, por exemplo ligando de forma mais 
íntima as redes de transportes urbanos existentes entre o centro e a periferia e 
utilizando a regulamentação da circulação rodoviária para conceder prioridade de 
circulação aos transportes públicos nos centros urbanos; e

– a alargarem e melhorarem generalizadamente a oferta disponível, promovendo a 
transferência para meios de transporte mais respeitadores do ambiente através de 
preços acessíveis e outros incentivos e por meio de investimentos significativos nas 
infra-estruturas necessárias, tornando os transportes públicos mais atractivos;

– no período intermédio, requer melhoramentos na integração dos transportes 
particulares/privados com a logística integrada de transportes de 
passageiros/mercadorias e sistemas de transportes públicos/colectivos;manifesta-se
convicto de que os investimentos em infra-estruturas ferroviárias devem ser 
acompanhadas de uma melhoria dos serviços ferroviários;

87. Sublinha a importância dos sistemas inteligentes de gestão de tráfego, no sentido da co-
modalidade e a sua integração articulada na política de transportes da Comunidade, dos 
Estados-Membros, das regiões e das autarquias, uma vez que aqueles sistemas contribuem 
para uma maior segurança e para um menor impacto ambiental do sector dos transportes; 
requer o desenvolvimento e utilização de sistemas de transportes inteligentes para a gestão 
do tráfego e a redução dos congestionamentos;

88. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a cooperarem em estreita parceria com o sector da 
indústria, de forma a viabilizar os requisitos de política de mercado que se afiguram 
indispensáveis para que os sistemas de transporte inteligentes – em particular, a gestão da 
logística e da segurança (Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Ferroviário por 
Comunicações Móveis, Estratégias Regionais de Inovação – ERTMS, RIS, eCall) – façam 
parte da gestão dos transportes;

89. Exorta os Estados-Membros a promoverem a co-modalidade, através da introdução de 
placas de matrícula transferíveis, seguindo exemplos já existentes, tornando mais atractiva 
para os cidadãos a utilização dos caminhos-de-ferro para viagens longas e a poupança de 
energia na utilização de automóveis para uso local nos pontos de partida e de chegada;

90. Acolhe com agrado a decisão de fixar, no âmbito da legislação recentemente aprovada que 
fixa objectivos de emissões de CO2 dos automóveis, um objectivo a longo prazo para as 
emissões de 95g de CO2/km até 2020;

91. Sublinha o potencial do tráfego ferroviário como modo de transporte eficaz em termos 
energéticos e com reduzidas emissões de CO2, tanto para os transportes de mercadorias no 
longo curso como para os transportes regionais e de deslocação pendular em troços curtos 
e de médio curso, e solicita que essas prioridades sejam reflectidas nos critérios para a 
concessão de apoio ao abrigo dos fundos regionais e de coesão;

92. Saúda a criação e extensão na UE e nos países vizinhos de redes transeuropeias de 
transportes (RTE-T), e exorta os Estados-Membros a concluírem, o mais rapidamente 
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possível, os projectos prioritários, em particular os mais respeitadores do ambiente, que 
constituem matéria da mais alta prioridade para a logística da rede de transportes de 
mercadorias e para uma política europeia de transportes sustentável;

93. Salienta o papel importante das vias navegáveis interiores no transporte de mercadorias; 
destaca a natureza ecológica deste sector e o facto de apresentar uma grande capacidade de 
transporte não utilizada;

94. Lamenta o facto de, apesar da possibilidade de, no interesse do sector dos transportes como 
um todo, transferir o transporte de uma grande parte das mercadorias para o sector 
ferroviário e para as vias navegáveis interiores, terem diminuído na década passada, 
todavia, os investimentos na construção ferroviária;

95. Apoia a Comissão no seu projecto de determinar e estabelecer, conjuntamente com os 
Estados-Membros, auto-estradas marítimas especiais ("motorways of the sea"), e acalenta 
grandes esperanças no futuro “espaço europeu do transporte marítimo sem barreiras” para 
promover o transporte marítimo na Europa e estimular a sua eficiência;

96. Apoia as propostas da Comissão de cobrança de taxas portuárias e de imobilização em 
função dos valores de fuga de gases dos navios, bem como de garantir o abastecimento de 
corrente eléctrica a partir de terra aos navios ancorados nos portos, em vez de tal 
abastecimento ser realizado através dos geradores dos navios;

97. Entende que os estaleiros navais e os armadores deveriam ocupar-se intensivamente das 
novas tecnologias que aumentam a eficiência, como a introdução de velas altas, o Air 
Cavity System, a utilização do calor residual para a produção de electricidade, motores 
mais eficientes, melhores perfis de casco e leme, previsões meteorológicas mais precisas 
permitindo o ajustamento da rota ou a possibilidade de economizar combustível graças à 
técnica de pintura do casco;

98. Insta a Organização Marítima Internacional a fixar-se num objectivo de redução sectorial 
interno em relação ao sector da navegação e a fixar normas tecnológicas mínimas atinentes 
à introdução destas novas tecnologias na construção de novos navios;

99. Entende que é necessária uma abordagem integradora no sector de navegação aérea que 
obrigue conjuntamente a indústria da aviação a nível mundial, as companhias aéreas e as 
autoridades aeroportuárias ao cumprimento do objectivo de reduzirem as emissões de 
gases tão rapidamente quanto possível e até 1 de Janeiro de 2013; crê que tal abordagem 
integradora deveria abranger a investigação e a tecnologia, melhorias de carácter 
operacional e um sistema global de comércio de emissões radicado no regime comunitário 
de comércio de licenças de emissão para o sector da aviação;

100. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a aplicarem e alargarem de forma tão eficiente 
quanto possível, antes da entrada em vigor do regime ETS para o sector da aviação, o 
projecto “céu único europeu” e o projecto SESAR, criando blocos de espaço aéreo 
funcionais e flexíveis e a utilização flexível do espaço aéreo no seu conjunto constituam 
uma prioridade, de modo a poderem ser imediatamente utilizados os potenciais de redução 
disponíveis e a reduzir o consumo de combustível dos aviões até 12%;

101. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a darem todo o apoio necessário à I&D de 
tecnologias de transportes respeitadores do ambiente, nomeadamente de hidrogénio, 
eléctricos, células de combustível, híbridos ou de biocombustíveis avançados para 
propulsão e materiais alternativos, novas tecnologias e soluções informáticas que possam 
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reduzir o peso e aumentar a eficiência dos veículos;

102. Insta os fabricantes de sistemas de propulsão e de motores destinados ao sector dos 
transportes a cooperarem no melhoramento contínuo da eficácia das suas máquinas, de 
acordo com a norma Euro 6, mas também a fixarem, para além desta, objectivos sectoriais 
internos visando o aumento maciço da eficiência, e a prosseguirem com a investigação 
sobre combustíveis alternativos, de forma a contribuírem para um crescimento mais 
sustentável do sector;

103. Exorta os fabricantes de automóveis a mudarem as suas frotas para modelos mais 
pequenos, mais leves e mais eficientes, por forma a possibilitar a mobilidade individual 
respeitando as restrições impostas pelas alterações climáticas e por recursos petrolíferos 
limitados;

104. Convida a indústria de armamento a ocupar-se igualmente dos níveis de aumento de 
eficiência dos seus motores e sistemas de propulsão e a efectuar investigação sobre a 
eventual utilização de combustíveis alternativos;

105. Convida a União Europeia e os seus Estados-Membros a adoptarem um quadro de apoio 
específico para o hidrogénio baseado em fontes de energia renováveis, a fim de acelerar a 
produção de veículos a hidrogénio; considera que esse quadro deverá abordar as questões 
relacionadas com o reforço do apoio do orçamento da UE às aplicações de utilização final 
do hidrogénio, a prestação, pelos Estados-Membros, de apoio à distribuição específica de 
hidrogénio através de medidas financeiras como incentivos fiscais e a criação de mercados 
iniciais através da aquisição de veículos de emissões zero para os serviços governamentais;

106. Exorta a Comissão a elaborar, até 2010, um relatório sobre as restrições ainda existentes 
em matéria de cabotagem e outros factores que, na União Europeia, dão origem a percursos 
em vazio e a perdas de eficiência no mercado interno; entende que serviços de logística 
eficientes e eficazes para o transporte de mercadorias, utilizados como parte integrante do 
sistema de transportes da UE, são a chave para uma mobilidade sustentável na Europa, 
para a eficiência e competitividade da economia, para a optimização da utilização dos 
recursos energéticos, para a criação de emprego, para a protecção do ambiente e para o 
combate às alterações climáticas;

Turismo e monumentos históricos

107. Exprime a sua preocupação pelo facto de os monumentos históricos e as paisagens 
culturais da Europa estarem a ser ameaçados por fenómenos meteorológicos extremos e 
por alterações climáticas a longo prazo, e convida os Estados-Membros a elaborarem uma 
lista uniforme, coordenada a nível europeu, dos sítios do património cultural europeu 
ameaçados pelas alterações climáticas;

108. Exorta a Comissão, os Estados-Membros e as regiões a tomarem medidas preventivas e 
globalmente apropriadas para as regiões turísticas sazonais sensíveis às alterações 
climáticas e que não dispõem de verdadeiras ofertas alternativas, dotando-as de medidas –
como a garantia de abastecimento de água, a protecção contra incêndios florestais, medidas 
preventivas contra o degelo dos glaciares ou o melhoramento da protecção costeira –
capazes de reflectir a importância económica do turismo e da correspondente infra-
estrutura relativa aos postos de trabalho e ao rendimento, e contrariando os danos 
económicos elevados em toda a cadeia de geração de valor acrescentado;

109. Considera que a expansão do sector turístico em algumas regiões apenas pode prosseguir 
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desde que se afigure economicamente viável e ecologicamente praticável, depois de terem 
sido tomados em linha de conta no futuro desenvolvimento local os efeitos expectáveis das 
alterações climáticas como, por exemplo, o agravamento de escassez de água ou de neve, 
ou o desaparecimento dos glaciares;

110. Exorta o sector do turismo a cooperar com as autarquias locais e as associações 
económicas no âmbito de estratégias integradas destinadas a reduzir as emissões e 
melhorar a eficiência energética no sector – em particular no que se refere a transporte e
alojamento – bem como a planificar medidas de promoção do ecoturismo, incluindo o 
desenvolvimento do turismo social, do turismo desportivo ou do turismo cultural e dos 
destinos turísticos de excelência que respeitam e protegem o ambiente;

Emissões industriais 

111. Requer a inclusão de auditorias sobre alterações climáticas nos locais de trabalho nas 
normas relativas à apresentação de relatórios das empresas, a fim de aumentar a 
transparência do controlo das políticas de ecologização e das reduções de emissões;

112. Requer que todas as entidades comerciais e não comerciais publiquem anualmente 
informações sobre as quantidades de gases com efeito de estufa emitidas, as medidas 
tomadas com vista à redução dessas emissões, as actividades desenvolvidas para 
requalificação dos trabalhadores (em caso de encerramento devido a fuga comprovada de 
carbono) e os rendimentos obtidos com as operações do regime de comércio de licenças de 
emissão; solicita à Comissão que acompanhe estas actividades e apresente um relatório ao 
Parlamento sobre os progressos realizados pelos sectores industriais para diminuir as 
emissões;

Exploração agrícola e pecuária

113. Exorta a Comissão a analisar, sem formar um juízo prematuro sobre o resultado dessa 
análise, a possibilidade de incluir expressamente a agricultura numa futura política 
europeia integrada de protecção do clima e de fixar objectivos de redução para as emissões 
de gases com efeito de estufa, incluindo o metano e o óxido nitroso, provenientes do sector 
agrícola, explorando para o efeito todo o potencial existente;

114. Salienta o facto de uma exploração agrícola optimizada aumentar o teor de húmus dos 
solos e o facto de uma gestão de cultivo melhorada, bem como a erradicação de zonas não 
cultivadas, poder desempenhar um papel muito mais importante em termos de 
armazenagem de carbono;

115. Entende que uma prática mais optimizada do armazenamento e da aplicação de
fertilizantes minerais pode contribuir significativamente para a redução das emissões de 
óxidos de azoto; exorta, neste contexto, à fertilização por meio de massa orgânica, em vez 
dos fertilizantes de origem mineral;

116. Exorta a que sejam efectuadas análises de viabilidade económica de determinadas práticas 
de cultivo regionais, em diferentes condições climáticas, de modo a identificar as hipóteses
de adaptação e a facilitar a reconversão do ordenamento agrícola;

117. Entende que a prática agrícola deve ter em conta as alterações climáticas e requer o
financiamento da I&D destinada a apoiar a concepção de novos métodos de cultivo e de 
gestão agrícola mais respeitadores do ambiente; insta igualmente ao desenvolvimento de 
investigação no domínio das novas tecnologias, das biotecnologias nas sementeiras, do 
cultivo selectivo de plantas, da engenharia genética ecológica e da protecção das plantas, e 
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requer uma política agrícola de protecção do clima que inclua seminários, programas 
educativos, projectos-piloto e a veiculação de novos conhecimentos da exploração do solo 
e da água para os agricultores;

118. Reconhece que a cultura de cereais e de soja para alimentar o gado é responsável por 
substanciais emissões de gases com efeito de estufa; recorda o relatório da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, publicado em Novembro de 2006, 
intitulado "Livestock's Long Shadow" (impacto da pecuária sobre o ambiente), que afirma 
que a indústria pecuária é responsável por 18% das emissões mundiais totais de gases com 
efeito de estufa;

119. Requer uma revisão e, eventualmente, um melhoramento da alimentação do gado para
produção de leite e de carne, com vista a alcançar uma redução da metanogénese nos 
intestinos dos ruminantes; requer que quaisquer medidas de alimentação e criação no 
sector pecuário sejam sujeitas a uma avaliação de impacto sobre a saúde e o bem-estar 
animal e que essas medidas não sejam introduzidas se tiverem quaisquer efeitos adversos 
sobre os animais em questão;

120. Reconhece no aproveitamento das instalações de biogás, visando a obtenção de energia 
através do tratamento de estrume, um contributo positivo sob o ponto de vista económico e 
ecológico para a redução das emissões de metano provenientes do sector pecuário;

Florestas

121. Considera que uma futura política comunitária em matéria de clima deverá ter tanto o 
objectivo de preservar as florestas tropicais e as florestas boreais ainda remanescentes 
como também de conservar e de reflorestar a floresta europeia; faz notar que a instalação 
de cinturas de florestas protectoras em redor das grandes áreas urbanas e dos centros 
industriais pode desempenhar um papel muito importante;

122. Entende que deveria ser desenvolvido, através da CQNUAC, um esquema de compensação 
permanente na silvicultura para as reduções efectivas de emissões resultantes do facto de 
se ter impedido a destruição da floresta, e insta à criação de um incentivo económico bem 
definido para a manutenção permanente de florestas virgens e de grandes superfícies 
florestais por meio de um aproveitamento sustentado, devendo o valor útil ser avaliado 
com maior ênfase nos "serviços ecológicos" prestados e nas funções sociais realizadas na 
sua globalidade;

123. Insta a que sejam dados incentivos económicos no âmbito de um mercado global de CO2 
sobretudo àqueles países que ainda dispõem de grandes áreas florestais naturais para que as 
preservem; propõe que seja examinada a questão de saber se é correcta a focalização 
exclusiva nas florestas tropicais;

124. Exorta a UE a instituir, em colaboração com a comunidade internacional, sistemas de 
controlo assistidos por via aérea e por satélite e a infra-estrutura necessária para a 
manutenção duradoura, em particular, das florestas tropicais; sugere a constituição de um 
fundo global sob a égide do Banco Mundial para a criação de sistemas de controlo;

125. Entende que o êxito de sistemas globais de controlo para a protecção das florestas apenas 
está assegurado depois de criados e mantidos de forma permanente os necessários 
pressupostos institucionais e serviços técnico-administrativos com pessoal qualificado;

126. Neste contexto, chama a atenção para a necessidade de reconhecer, com antecedência, 
através de sistemas de supervisão, um eventual surto de pragas, bem como para a 
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modelização científica de riscos em que incorrem as áreas arborizadas propensas a vagas 
de calor, fogos e secas, a fim de se poderem adoptar medidas reactivas para proteger a 
floresta;

127. Entende que os inventários florestais nacionais dos Estados-Membros são uma fonte de 
informação relevante para a análise da situação global da floresta europeia e a sua 
importância como sumidouro de CO2; insta a Comissão não só a acelerar o processamento 
e a avaliação dos dados recolhidos por parte dos Estados-Membros, mas também a tirar 
partido das boas práticas existentes nos Estados-Membros;

128. Observa que, devido aos atributos do seu ciclo de vida, a madeira pode, em princípio, 
constituir uma opção “mais verde” para a construção do que o aço e o betão, uma vez que 
capta dióxido de carbono, que a sua produção requer muito menos energia do que os 
materiais alternativos e que os seus produtos podem ser utilizados na geração de energia 
renovável; está, porém, ciente de que tal pressupõe que a madeira utilizada tenha sido 
extraída de modo sustentável, o que, hoje em dia, muitas vezes não acontece; insta, por 
conseguinte, a União Europeia a promulgar a breve trecho legislação que minimize o risco 
de colocação no mercado da UE de madeira extraída de forma não sustentável e ilegal;

129. Chama a atenção para o amplo leque de usos possíveis das florestas e para os vários 
benefícios que destas advêm; insta a UE a estabelecer critérios para a utilização sustentável 
da biomassa;

130. Insiste em que se deveria implementar na UE uma gestão sustentável das florestas que 
utilize objectivos sociais, económicos e ambientais muito amplos; faz notar que a gestão 
sustentável das florestas visa a longo prazo aumentar as suas reservas de carbono; faz ainda 
notar que florestas jovens, em pleno crescimento e bem geridas são bons sumidouros de 
carbono, pelo que considera que nos locais onde se faz o abate de florestas deveriam ser 
efectuadas novas plantações a fim de substituir as árvores abatidas; entende que, 
simultaneamente, se devem proteger as florestas mais antigas, que desempenham um papel 
vital na conservação da biodiversidade;

Protecção dos solos

131. Recomenda o alargamento dos estudos científicos e o controlo das condições actuais dos 
solos a fim de se poder fazer atempadamente face à erosão, à perda de superfícies 
utilizáveis na agricultura e de biodiversidade;

132. Exorta o Conselho a aprovar a sua posição comum tendo em conta a posição do 
Parlamento, de 14 de Novembro de 2007, sobre uma proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece um quadro para a protecção do solo e altera a 
Directiva 2004/35/CE1, a fim de introduzir um verdadeiro instrumento comunitário para 
combater os efeitos da desflorestação, da erosão e da desertificação;

133. Insta os Estados-Membros a adoptarem, por meio de métodos de tratamento adequados dos 
solos, uma política de protecção dos solos que tenha em consideração a importância das 
substâncias orgânicas aí existentes para a sua fertilidade, a sua capacidade de retenção de 
água e a sua capacidade de funcionar como sumidouro de carbono, e a examinarem as 
possibilidades oferecidas pela utilização do biocarvão;

134. Chama a atenção, neste contexto, para a importância do princípio do ecossistema para
evitar e mitigar a erosão dos solos, a destruição do permafrost (gelo permanente), a 

                                               
1 JO C 282 E de 6.11.2008, p. 281.
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desertificação, a invasão de espécies exógenas e os incêndios florestais;

Gestão dos recursos hídricos

135. Entende que uma gestão integrada dos recursos hídricos deverá conter estratégias para a 
melhoria da eficiência do uso da água, para a poupança de água, para a racionalização e a 
contenção do consumo de água, bem como para sensibilizar mais os consumidores para um 
consumo sustentável da água, e deverá dar resposta a questões de recolha e armazenamento 
potenciais da água das chuvas em reservatórios naturais e artificiais, bem como a questões 
inerentes ao risco e às consequências de períodos de seca e de inundações; entende que 
deverão ser encorajadas acções que visem o estabelecimento de uma hierarquia efectiva 
dos usos da água e recorda que seria preferível adoptar uma abordagem pelo lado da 
procura na gestão dos recursos hídricos;

136. Insta a Comissão a assumir, no âmbito da gestão dos recursos hídricos, um papel de relevo 
na coordenação transfronteiriça, em especial por meio da formação de redes e do 
financiamento da investigação no âmbito de tecnologias inovadoras relativas à 
dessalinização da água do mar, a novos sistemas de rega e ao consumo de água no sector 
agrícola e em zonas urbanas, bem como à promoção de projectos-piloto para reduzir os 
danos resultantes de secas ou inundações;

137. Considera que, para oferecer incentivos adequados ao uso eficiente dos recursos hídricos, é 
preciso que, na sua política da água, os Estados-Membros tenham em conta o princípio da 
recuperação dos custos dos serviços da água e o princípio do “poluidor-pagador”;

Pescas 

138. Salienta que algumas práticas de pesca actuais enfraquecem ainda mais a resistência das 
unidades populacionais de peixes e dos ecossistemas marinhos ao impacto das alterações 
climáticas; acolhe favoravelmente, a este respeito, a decisão da Comissão de fixar quotas 
de captura para a pesca industrial com base em critérios de sustentabilidade, e insiste em 
que o Conselho e os Estados-Membros em causa respeitem as quotas propostas;

139. Está convencido de que é indispensável a existência de um plano-quadro de grande alcance 
para os mares, tal como previsto na Directiva-Quadro “Estratégia Marinha”1, a fim de 
assegurar uma gestão melhor e mais sustentável das zonas marinhas e dos seus recursos; 
alerta para o facto de as zonas marinhas protegidas da Europa poderem, de outro modo,
tornar-se os últimos oásis de biodiversidade no meio de um oceano deserto e sem vida;

140. Considera que as alterações ambientais resultantes das alterações climáticas podem ter 
como consequência a necessidade de deslocar aquiculturas, o que traz inconvenientes 
económicos para as respectivas localizações; alerta, no entanto, para o facto de que a
deslocação de aquiculturas pode ter consequências negativas para os ecossistemas 
atingidos e exige, neste contexto, avaliações obrigatórias do impacto daí resultante;

Tratamento de resíduos e gestão de recursos

141. Reconhece a hierarquia dos resíduos como leitmotiv da política europeia em matéria de 
resíduos; convida a Comissão a propor objectivos de redução expressos em percentagem 
para a redução, reutilização e reciclagem de resíduos; pede que esses objectivos sejam 
revistos e apertados caso tal seja necessário;

                                               
1 Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, que estabelece um 

quadro de acção comunitária no domínio da política para o meio marinho (JO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
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142. Constata que evitar resíduos – por exemplo, através da redução do material de embalagem 
– é a melhor maneira de reduzir as emissões directas do sector; salienta, contudo, que a 
prevenção de resíduos a longo prazo exige uma alteração dos métodos de produção e dos 
hábitos de consumo;

143. Salienta que a recolha separada de bioresíduos e a reciclagem dos materiais contribuem, 
em larga medida, para evitar emissões directas emanadas por aterros;

144. Considera sensato evitar transportes de longa distância de resíduos não triados, a fim de 
evitar emissões directas por parte do sector dos resíduos; opina que, por esta razão, o 
transporte transfronteiriço de resíduos domésticos misturados no interior da UE deveria ser 
reduzido ao mínimo; defende que se deveria combater a exportação ilegal de material 
reciclável, a fim de evitar "exportações de emissões" e manter matérias-primas valiosas na 
UE;

145. Entende que o Estados-Membros deveriam prescindir por completo, a médio prazo, após 
um período de redução gradual, do aterro de resíduos domésticos não separados 
previamente, uma vez que se deveria melhorar todo o tratamento de resíduos, mediante um 
aproveitamento mais eficiente dos sistemas de reciclagem existentes ou através da 
instalação de sistemas completamente novos, e aproveitar potenciais existentes na redução 
de gases com efeito de estufa com base em tecnologia existente; insta a que se proceda em 
aterros existentes à separação obrigatória de gás metano para a produção de calor;

146. Vê no aproveitamento para fins energéticos de produtos residuais dos resíduos em 
instalações dedicadas à valorização energética de resíduos, bem como no aproveitamento 
para fins energéticos de resíduos previamente separados, especialmente em conjugação 
com a produção combinada electricidade e calor com rigoroso controlo das emissões, um 
potencial de recuperação de energia com elevado grau de eficiência que poderá ser 
utilizada com segurança para a redução de emissões indirectas de gases com efeito de 
estufa, substituindo combustíveis fósseis;

147. Considera vital o reforço da I&D de soluções para o tratamento dos resíduos e a gestão dos 
recursos, e salienta a necessidade de uma aplicação imediata de novas tecnologias 
inovadoras neste domínio;

148. Reconhece, no âmbito das negociações para um acordo pós-2012 e da participação de 
países terceiros, a transferência mais sistemática de padrões europeus relativos ao 
tratamento de resíduos como hipótese de aliar objectivos inerentes à política do 
desenvolvimento - por exemplo, uma melhor protecção da saúde humana e do meio 
ambiente - com novas potencialidades económicas e um contributo positivo para a 
protecção do clima a nível global;

149. Insta a Comissão a proceder a uma avaliação da inclusão do sector de resíduos no 
comércio de emissões e da sua compatibilidade com projectos MDL;

Medidas de adaptação

150. Recorda as suas propostas na resolução acima referida relativamente de 10 de Abril de 
2008 e exorta a Comissão a publicar sem mais delongas o seu prometido Livro Branco que 
estabelece um quadro europeu coordenado para o planeamento de medidas de adaptação;

151. Destaca a importância da publicação do Livro Verde da Comissão sobre coesão territorial 
que salientava a necessidade de uma abordagem integrada de políticas sectoriais por forma 
a melhorar o impacto territorial combinado das políticas europeias, nacionais e regionais; 
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requer, por isso, a melhoria dos procedimentos dos Fundos Estruturais para que possam dar 
um contributo ainda maior para as medidas de protecção do clima;

152. Destaca que embora o princípio de subsidiariedade deva ser tido em devida conta, e 
embora seja importante reconhecer o papel essencial desempenhado pelas colectividades 
territoriais, regionais e locais da Europa, particularmente em áreas mais vulneráveis, tais 
como as regiões de montanha e costeiras, é essencial uma acção a nível da UE a fim de 
criar resiliência para a biodiversidade através do reforço da rede Natura 2000 e da 
integração de medidas de adaptação efectivas nas políticas de coesão, agrícola, da água e 
marítima da UE;

153. Sublinha novamente a necessidade da coerência e da coordenação, em termos globais, das 
medidas de adaptação a nível comunitário, bem como de uma avaliação de eventuais 
sinergias, inclusivamente ao abrigo de acordos internacionais que abrangem regiões ou 
territórios específicos nos quais a Comunidade Europeia é parte; reitera a sua reivindicação 
de se prever um enquadramento a nível comunitário para o planeamento de medidas de 
adaptação;

154. Salienta o papel de coordenador da UE, em particular, na criação de sistemas automáticos 
ou contínuos de controlo de poluentes e de alerta precoce para vagas de calor, períodos de
geadas permanentes e inundações, bem como na melhoria da recolha sistemática de dados 
em matéria de saúde, de doenças, de previsão meteorológica, do ambiente e estatísticos;

Saúde

155. Salienta que é da máxima importância adquirir conhecimentos especializados 
especificamente relacionados com os efeitos das alterações climáticas na saúde humana, 
especialmente no que respeita a determinadas doenças infecciosas e parasitárias;

156. Insiste em que as alterações climáticas irão desempenhar um papel crítico no aumento da 
prevalência de certas doenças, em consequência das mudanças inevitáveis na natureza dos 
ecossistemas, que afectarão, nomeadamente, animais, plantas, insectos, protozoários, 
bactérias e vírus;

157. Realça que as doenças tropicais propagadas por parasitas ou mosquitos e outros agentes 
patogénicos, que habitualmente se encontram em zonas tropicais, poderão surgir em 
latitudes altitudes mais elevadas, representando uma nova ameaça para os seres humanos;

158. Salienta que, embora o principal objectivo do programa de saúde pública 2008-2013 seja o 
de intervir sobre os factores que tradicionalmente determinam a saúde (dieta, consumo de 
tabaco, consumo de álcool e consumo de drogas), há que dedicar também especial atenção 
a alguns novos desafios para a saúde e abordar os factores ambientais determinantes 
induzidos pelas alterações climáticas;

159. Salienta a função de coordenação da UE e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças no que respeita ao aconselhamento do público em geral sobre a forma de evitar 
doenças transmitidas por insectos, especialmente através do uso de vestuário de protecção, 
redes mosquiteiras para a cama, e produtos repelentes e de controlo de insectos;

160. Destaca como eventuais medidas a tomar a recolha e avaliação dos dados pertinentes 
relativos aos efeitos das alterações climáticas na saúde humana, o reforço da capacidade de 
intervenção em caso de catástrofes, da saúde pública e da prevenção em situações de 
emergência, do apoio de medidas preventivas no âmbito da saúde em todos os sectores, 
bem como de medidas de consciencialização, como por exemplo a informação do público 

Adlib Express Watermark



sobre novos riscos sanitários, advertências de alerta e advertências concretas concernentes 
à profilaxia em caso de exposição, com especial referência às doenças transmitidas por 
insectos e vagas de calor;

161. Considera necessário promover a investigação no domínio das ciências médicas e no sector 
farmacêutico com vista ao desenvolvimento de medicamentos e vacinas para novas 
doenças, que deverão ser disponibilizados a todas as populações afectadas a preços 
acessíveis;

162. Realça a importância de zonas verdes em áreas urbanas para a saúde do público em geral, a 
qualidade do ar, a captação de carbono, e para ajudar a combater as alterações climáticas; 
exorta a Comissão, os Estados-Membros e as autarquias locais a preservarem e ampliarem 
as zonas verdes existentes em áreas urbanas e a desenvolverem novas zonas;

Crescimento e emprego

163. Considera que a Europa tem uma excelente posição de partida na corrida global por uma 
economia pautada por níveis baixos de emissões e que deve aproveitar esta situação para 
accionar um impulso inovador que crie, na acepção mais positiva da estratégia de Lisboa, 
novas empresas competitivas e novos postos de trabalho nos domínios das tecnologias 
limpas e das energias renováveis, bem como empresas verdes e competências verdes, por 
forma a compensar eventuais perdas de empregos em sectores com elevadas emissões de 
CO2; apela à Comissão e aos Estados-Membros para que identifiquem as mudanças 
estruturais decorrentes da aplicação de políticas em matéria de alterações climáticas e 
exorta a Comissão a propor periodicamente medidas destinadas a apoiar as populações 
mais afectadas;

164. Alerta para o risco de a UE perder, ao adoptar uma atitude pessimista, a oportunidade 
económica proporcionada pelas alterações climáticas e pelas medidas políticas tendentes a 
mitigá-las, e salienta o papel positivo dos parceiros sociais que irão estar directamente 
envolvidos na criação de estímulos à economia e de possibilidades de reeducação e 
reabsorção dos trabalhadores afectados pelas medidas de mitigação e adaptação às 
alterações climáticas; considera crucial obter o consenso público e social para se ganhar o 
concurso global pela eficiência, pela inovação, pelas matérias-primas e pelas tecnologias 
do futuro, bem como por determinados mercados;

165. Entende que só é possível tirar pleno proveito do potencial de crescimento e do emprego, 
se for simultaneamente possibilitado acesso aos mercados e se forem removidos entraves 
burocráticos, aplicando ainda as tecnologias disponíveis;

166. Convida os Estados-Membros a rever normas existentes quanto à sua compatibilidade com 
objectivos do domínio da política em matéria de clima e a desenvolver mecanismos de 
incentivo tendentes a facilitar a transição para uma forma de economia com emissões mais 
reduzidas de CO2;

167. Convida os parceiros sociais e as partes de convenções colectivas dos Estados-Membros e 
a nível da UE a desenvolverem conjuntamente estratégias económicas para o respectivo 
sector, de modo a reconhecer potenciais existentes, aproveitando-os de forma estratégica;

Promoção das tecnologias do futuro

168. Considera que deverá ser iniciado e concebido um modelo combinado, constituído por 
reduções de emissões, a par de um processo de inovação tecnológica, independente das 
referidas reduções, no âmbito da política europeia integrada em matéria de clima, para 
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salvaguardar os recursos para as gerações vindouras;

169. Entende que, precisamente devido à neutralidade tecnológica da abordagem da UE, a 
questão da utilização ecologicamente segura da CCS deveria ser discutida amplamente e 
com a participação de partes interessadas privadas e públicas, mantendo os resultados em 
aberto; declara-se a favor do incremento da cooperação internacional a fim de incentivar a 
transferência de tecnologias, em particular com os países emergentes que continuam 
dependentes do carvão local como fonte de energia;

170. Sustenta a necessidade de um apoio financeiro considerável atinente à I&D programados a 
longo prazo, de modo a desenvolver as tecnologias da próxima geração e a viabilizar o 
necessário aumento de escala;

171. Insta os membros da CQNUAC a reconhecerem a CCS como transferência de tecnologia 
no âmbito da CDM dos acordos de Marraquexe sobre o Protocolo de Quioto;

172. Insta a UE e os seus Estados-Membros a levarem a sério o possível cepticismo ou a 
preocupação latente, no seio da população, em relação à captura e ao armazenamento de 
CO2, nomeadamente, a não negar as dificuldades logísticas existentes;

173. Propõe que esta política europeia integrada em matéria de clima deveria visar propostas 
para mecanismos fundamentais de incentivo e medidas de promoção para poder dar início 
à necessária inovação tecnológica, baixar os custos correntes para tecnologias 
dispendiosas, mas novas e definir e atingir futuramente objectivos de redução mais 
rigorosos;

174. Recomenda que os Estados-Membros estudem as maneiras de acelerar a implementação de 
tecnologias limpas e energeticamente eficientes, tais como a concessão de subsídios 
directos aos consumidores que investem em tecnologias, por exemplo, painéis solares, 
bombas de calor tendo como fonte o solo, o ar ou a água, e fogões com dispositivos de 
queima mais limpos;

175. Propõe, para o efeito, medidas paralelas, como a participação de economistas, engenheiros 
e representantes do sector económico privado num "processo de Quioto II" 
institucionalizado e paralelo, comparável com o método bem sucedido do Protocolo de 
Montreal para a protecção da camada de ozono;

176. Reivindica a constituição de um fundo europeu do clima, financiado em parte pelas 
receitas dos leilões do ETS, e/ou de fundos equiparados nos Estados-Membros, vendo-se 
aqui uma possibilidade de criar um fundo para o financiamento da futura política em 
matéria de clima, cujas medidas individuais e o investimento indispensáveis para o efeito, 
actualmente apenas são susceptíveis de planeamento, em moldes limitados;

177. Propõe a utilização do referido fundo no mercado de capitais por forma a possibilitar um 
refluxo para os intervenientes no processo económico e um (re)investimento em 
tecnologias do futuro, deixando ao critério do mercado quais as tecnologias a aplicar no 
futuro para atingir os objectivos de protecção do clima, a médio e a longo prazo, em vez de 
optar por uma imposição por via legal;

178. Salienta muito especialmente o facto de que, a longo prazo, também irão surgir soluções 
efectivas para os problemas das alterações climáticas provenientes de inovações científicas 
no domínio da produção, distribuição e utilização da energia, e noutros domínios afins, que 
irão limitar efectivamente a produção de gases com efeito de estufa sem criar os problemas 
ambientais que lhes estão associados;
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179. Sublinha a importância do Sétimo Programa-Quadro de Investigação para o 
desenvolvimento de formas de energia limpas e insta o Conselho e a Comissão a apoiarem 
esta prioridade também nos Programas-Quadro de Investigação que se seguirão;

Sistemas informáticos inteligentes e tecnologias da informação e comunicação

180. Propõe às futuras presidências do Conselho que elejam como tema de fundo das suas 
presidências o tema do futuro "tecnologias da informação e comunicação" e o seu 
significado para travar as alterações climáticas e adaptá-las às mesmas;

181. Insta a UE e os seus Estados-Membros a promover - em colaboração com a indústria, os 
consumidores, as entidades públicas, as universidades e instituições de investigação - a 
experimentação, a validação, a introdução e a divulgação de maior alcance de métodos 
assistidos por computador e por tecnologias da informação e da comunicação, para 
desmaterialização e uma amplamente reforçada eficiência energética - em particular 
através de uma logística melhorada para o transporte de mercadorias, substituição da 
deslocação física por teleconferência e videoconferência, redes de electricidade 
melhoradas, edifícios optimizados em termos energéticos e iluminação mais inteligente;

Financiamento e questões orçamentais

182. Salienta que, como entidade orçamental, em conjunto com o Conselho, no próximo quadro 
financeiro plurianual, deve dar a máxima prioridade às alterações climáticas e a medidas 
atinentes à sua contenção;

183. Insta o Conselho a analisar a problemática das verbas do orçamento comunitário, não 
utilizadas e afectadas a outros fins, com vista à hipótese da sua reafectação a fins inseridos 
na política em matéria de clima;

184. Insta a Comissão a inventariar todos os instrumentos de financiamento e a sua importância 
para os objectivos da protecção do clima e a elaborar com base nesta "auditoria do clima" 
propostas para o futuro Quadro Financeiro, a fim de as rubricas orçamentais poderem ser 
adaptadas aos necessários requisitos da política em matéria de clima, sem no entanto 
excluir a possibilidade de criação de novos fundos e a consequente afectação de novos 
recursos a esses objectivos;

185. Considera que a UE se deveria empenhar a nível da política financeira - de acordo com o 
princípio de solidariedade da União - tanto nos domínios fundamentais, como a promoção 
e o desenvolvimento de tecnologias para o combate às alterações climáticas e o apoio ao 
desenvolvimento do clima, bem como para o apoio a medidas de adaptação 
transfronteiriças, aumento da eficiência e auxílio em caso de catástrofes;

186. Recorda o acordo alcançado no âmbito das disposições legislativas do “pacote de medidas 
em matéria de alterações climáticas e energia” sobre a afectação voluntária de 50% das
receitas dos leilões do regime de comércio de licenças de emissão para o financiamento das 
políticas relativas às alterações climáticas, uma grande parte das quais deve destinar-se ao 
financiamento de medidas de adaptação e de mitigação nos países em desenvolvimento; 
exorta os Estados-Membros a utilizarem plenamente esta possibilidade e mesmo a 
ultrapassarem esse valor;

187. Recorda que o financiamento de medidas de adaptação e de mitigação nos países em 
desenvolvimento será um elemento determinante da conclusão de um acordo global no 
âmbito da COP 15 em Copenhaga, e insiste para que o Conselho Europeu de 19 e 20 de 
Março de 2009 faça progressos significativos no sentido de chegar a um acordo sobre a 
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forma de assegurar aos países em desenvolvimento um financiamento da UE independente 
e previsível;

Educação, formação, apresentação de relatórios, rotulagem e sensibilização

188. Insta as entidades competentes dos Estados-Membros a criar novos perfis profissionais e a 
adaptar quer a formação profissional, quer as escolas profissionais e os cursos ministrados 
nas escolas politécnicas e nas universidades aos desafios, em termos de empregabilidade, 
configurados pelas mudanças estruturais a nível económico, aceleradas pelas alterações 
climáticas e suas implicações;

189. Reconhece o importante papel desempenhado pelos trabalhadores e os seus representantes 
para tornar a empresas e os locais de trabalho mais ecológicos, tanto a nível nacional como 
transnacional, e reclama ajuda comunitária para o desenvolvimento, intercâmbio e 
disseminação de boas práticas;

190. Exorta a Comissão a desenvolver estratégias de comunicação para divulgar, junto do 
público em geral, informação sobre a ciência das alterações climáticas (com base nas 
constatações mais recentes do IPCC), estratégias de poupança de energia, medidas de 
eficiência energética e a utilização de fontes de energia renováveis; sugere, além disso, que 
os programas comunitários de intercâmbios juvenis se concentrem em projectos comuns de 
sensibilização para a problemática das alterações climáticas, e exorta, por esta razão, a 
Comissão a encomendar anualmente, através do Eurobarómetro, a realização de um 
inquérito aos cidadãos da UE para apurar as atitudes e percepções dos cidadãos face às 
alterações climáticas, e reivindica ainda padrões de eficiência gerais e simples para todos 
os domínios da vida do dia-a-dia, bem como a criação de incentivos (por exemplo, de 
natureza fiscal) ao consumo de energia responsável;

191. Insta os Estados-Membros, em conjunto com os fornecedores de electricidade, a encetar 
um diálogo com a população com o intuito de convencer a opinião pública da necessidade 
de aumentar a eficiência a nível da política energética e da política em matéria do clima 
através de centrais térmicas modernas não alimentadas por combustíveis fósseis e ainda a 
discutir a captura e o armazenamento de CO2 (CCS);

192. Convida a Comissão a partilhar informação com os cidadãos e os Estados-Membros sobre 
os projectos bem sucedidos como o "dia sem carros" no âmbito da "Semana europeia da 
mobilidade" e sublinha a necessidade de dar aos cidadãos incentivos para que pensem na 
sua mobilidade urbana, questionem a sua atitude como participantes no trânsito das cidades 
em que vivem e não limitem o conceito "mobilidade individual" apenas à utilização do 
próprio automóvel, mas que o transponham para todas as formas de locomoção individual 
nas cidades e nos aglomerados urbanos como andar a pé, de bicicleta, utilização partilhada 
do automóvel em viagens comuns, táxi, transportes públicos suburbanos;

193. Congratula-se com a associação das maiores urbes do mundo sob a égide do grupo C40, 
em particular, sob o aspecto de proceder a um intercâmbio de processos comprovados de 
medidas locais tendentes à redução de gases com efeito de estufa, a nível global, e de 
pretender aprender reciprocamente;

194. Realça, em especial, a necessidade de informar os cidadãos in loco, auscultá-los e chamá-
los à participação em processos decisórios e encoraja centros urbanos, regiões ou grandes 
áreas urbanas a visar objectivos específicos de redução e transpô-los através de programas 
locais ou regionais inovadores de financiamento com o apoio das autoridades públicas;
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195. Insta os Estados-Membros, com vista a consciencializar a opinião pública, a incluir, na 
regulamentação relevante em matéria de construção, uma disposição no sentido de que os 
cidadãos que solicitem uma autorização de planeamento recebam informação completa 
sobre as oportunidades existentes a nível local no que se refere à utilização de fontes de 
energia renováveis;

196. Propõe a colectividades territoriais, locais e regionais, concelhos, bairros ou freguesias, 
mas sobretudo a instituições públicas, escolas ou ATL, a realização de "concursos de 
poupança de energia", bem como campanhas dotadas de recursos suficientes a nível 
nacional e da UE, com o intuito de despertar a consciência pública para a existência de 
potenciais de poupança, tendo em vista conseguir a participação dos cidadãos e obter 
efeitos de aprendizagem;

197. Propõe à Comissão que proclame um ano europeu da energia e da eficiência de recursos a 
fim de sensibilizar, em todos os níveis da política, os cidadãos para que dêem um 
tratamento mais eficiente aos recursos e aproveitem as alterações climáticas para um 
debate mais intenso sobre a disponibilidade dos recursos e a sua utilização; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a combaterem a pobreza energética, bem como a 
garantirem o desenvolvimento de uma cultura de poupança de água e a sensibilizarem a 
opinião pública para a poupança de água através de programas educativos; exorta a 
Comissão a estudar a possibilidade de promover uma rede de cidades a fim de incentivar o 
consumo sustentável da água e tendo por objectivo o intercâmbio de boas práticas e a 
realização em conjunto de projectos de demonstração experimentais; apela aos 
Estados-Membros no sentido de proporcionarem auditorias energéticas gratuitas, de forma 
a permitir aos cidadãos reduzirem o seu consumo de energia e as respectivas emissões;

198. Sustenta que a publicidade e as informações sobre produtos são um instrumento importante 
para sensibilizar os consumidores sobre os custos ambientais de um bem de consumo e 
mudar as atitudes de consumo; alerta, no entanto, para o "greenwashing" e insta a 
Comissão e os Estados-Membros, em consulta com as associações industriais europeias, a 
elaborar um código de conduta em matéria de publicidade e de rotulagem para o seu sector, 
a fim de condenar a publicidade enganosa e as declarações incorrectas sobre os efeitos 
ambientais de produtos, bem como de respeitar normas europeias de publicidade e 
rotulagem existentes;

199. Considera importante publicitar, em diálogo com os cidadãos e o comércio retalhista, 
sobretudo produtos regionais e sazonais, e ter em consideração, a este respeito, uma 
informação dos consumidores, em particular através de rotulagem obrigatória, em relação 
aos produtos, especificando a forma de produção utilizada para auxiliar o consumidor na 
sua decisão;

200. Entende que a falta de informação da população sobre medidas de combate às alterações 
climáticas é um problema grave; insta, por esta razão, a UE, os Estados-Membros, as 
entidades regionais e autárquicas e outras instituições a conceber e a realizar, em conjunto 
com a imprensa, a radiodifusão e a comunicação social online, uma campanha de 
informação, a nível europeu, sobre as causas e os efeitos das alterações climáticas e a 
escassez de recursos, dando relevo às possibilidades individuais no que diz respeito à 
mudança de atitude no dia-a-dia, bem como apresentar melhor e em termos mais acessíveis 
o trabalho efectuado pelas entidades europeias e nacionais no que se refere a medidas 
contra as alterações climáticas;

201. Congratula-se com as iniciativas realizadas por grandes empresas no sentido de pôr em 
prática, com inclusão dos trabalhadores e de PME fornecedoras, objectivos de redução, a 
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nível da empresa, e de fazer publicidade na opinião pública para padrões sustentáveis de 
produção e de consumo por meio de estratégias de comunicação; encoraja as associações 
do sector económico, nos Estados-Membros e a nível europeu, a salientarem práticas 
empresariais sustentáveis como característica de destaque especial a nível concorrencial; 

2050 - O futuro começa hoje

202. Apela à adopção de um programa de acção para combater as alterações climáticas para o 
período 2009-2014 que deverá ser implementada da seguinte forma:

a) A nível da UE, a Comissão e os Estados-Membros devem:
– conduzir discussões a nível local e global sobre acções para combater as 

alterações climáticas,
– desenvolver, financiar e introduzir uma super-rede de âmbito europeu que seja 

acessível a todas as formas de fornecedores de electricidade,
– promover e financiar infra-estruturas de transporte sustentáveis e eficientes que 

permitam –reduzir as emissões de carbono, e que deverão incluir a tecnologia 
do hidrogénio e investimento em comboios de alta velocidade,

– desenvolver novas estratégias de comunicação para educar e dar incentivos aos 
cidadãos, para que estes reduzam as emissões de maneira comportável, 
nomeadamente através do desenvolvimento de informação sobre o teor de 
carbono de produtos e serviços,

– desenvolver instrumentos legislativos para encorajar todos os sectores 
industriais a liderarem o combate às alterações climáticas, começando com um 
pedido de transparência relativamente às emissões de carbono,

– estabelecer ligações mais fortes entre a agenda política de Lisboa, a agenda 
social e as políticas em matéria de alterações climáticas;

b) A nível local e regional, deve proceder-se à promoção e ao intercâmbio das melhores
práticas, em particular no que se refere:
– a medidas no domínio da eficiência energética e outras medidas para combater 

a pobreza energética, com o objectivo de alcançar metas de consumo zero de 
energia em edifícios privados, comerciais e públicos,

– à reciclagem e reutilização de resíduos, por exemplo mediante o 
desenvolvimento de infra-estruturas para pontos de recolha,

– ao desenvolvimento de infra-estruturas para veículos de passageiros de baixas 
emissões que utilizam energias renováveis, bem como a criação de incentivos 
para o desenvolvimento de veículos de emissões nulas utilizados para 
transporte público,

– à promoção de uma mobilidade mais sustentável nas cidades e áreas rurais,
– à adopção e implementação de medidas de adaptação às alterações climáticas;

– ao fomento da produção e do consumo de géneros alimentícios locais e 
regionais;

203. Destaca a necessidade de fazer frente às alterações climáticas e às suas implicações com o 
recurso a medidas políticas e educacionais, baseadas numa perspectiva a longo prazo, e 
mediante a aplicação coerente das decisões estratégicas inerentes, não as subordinando a 
objectivos políticos a curto prazo; incentiva a promoção de estilos de vida e de padrões de 
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consumo adaptados ao desenvolvimento sustentável;

204. Destaca a necessidade de não capitular perante a complexidade dos problemas 
relacionados com as alterações climáticas, reagindo com força de vontade criadora e 
visionária e com qualidade de chefia no domínio politico e socioeconómico aos desafios 
económicos, ecológicos e sociais que nos são colocados pela nova era da política 
energética e da política em matéria de clima - que têm a sua expressão na progressiva 
escassez das matérias-primas;

205. Destaca, partindo do pensamento subjacente à instituição da União Europeia, a necessidade 
de tomar decisões, por estar convicto do seu carácter imperioso e da sua justeza, e de 
aproveitar a oportunidade única de modelar o futuro da nossa sociedade por meio de uma 
actuação estratégica; 

206. Exorta os órgãos responsáveis do Parlamento Europeu a elaborarem e publicarem uma 
versão deste primeiro relatório e uma exposição do trabalho do comité destinada ao 
público em geral no prazo de três meses após a sua aprovação;

207. Convida as suas comissões competentes a acompanhar a aplicação das recomendações 
acima referidas durante a próxima legislatura, nomeadamente no âmbito das audições dos 
Comissários indigitados para a próxima Comissão e por ocasião dos contactos com os seus 
homólogos dos parlamentos nacionais; convida as delegações do Parlamento Europeu para 
as relações com países terceiros e os seus representantes nas assembleias parlamentares 
multilaterais a abordar regularmente a questão das alterações climáticas e a necessidade de 
acções e iniciativas por parte de todos os países nos seus contactos com representantes de 
países terceiros;

°
°      °

208. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como ao secretariado da 
CQNUAC com o pedido de a transmitir às Partes Contratantes, não membros da UE, e a 
todos os observadores previstos na CQNUAC.
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ANEXO A:

SELECÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA EM MATÉRIA DE AMBIENTE
COM UM CONTRIBUTO POSITIVO PARA O CLIMA

Legislação em vigor:

 Directiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à protecção das 
águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola1

 Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens2 e instrumentos jurídicos correlacionados

 Directiva 93/12/CEE do Conselho, de 23 de Março de 1993, relativa ao teor de enxofre de 
determinados combustíveis líquidos3 e instrumentos jurídicos correlacionados

 Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, relativa à prevenção e 
controlo integrados de poluição4 e instrumentos jurídicos correlacionados

 Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, 
relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e que altera a 
Directiva 93/12/CEE do Conselho5 e instrumentos jurídicos correlacionados

 Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, 
que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água6

 Directiva 2001/80/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2001,
relativa à limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de 
grandes instalações de combustão7 e instrumentos jurídicos correlacionados

 Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, 
relativa ao desempenho energético dos edifícios8

 Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 2003,
relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade que altera a Directiva 96/61/CEE do Conselho9 e instrumentos 
jurídicos correlacionados

 Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 
2003, que altera a Directiva 96/82/CE do Conselho relativa ao controlo dos perigos 

                                               
1 JO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
2 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 JO L 74 de 27.3.1993, p. 81.
4 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
5 JO L 350 de 28.12.1998, p. 58.
6 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
7 JO L 309 de 27.11.2001, p. 1.
8 JO L 1 de 4.1.2003 p. 65.
9 JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
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associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas1

 Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, 
que altera a Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens2

 Regulamento (CE) n.º 549/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Março de 
2004, que estabelece o quadro para a realização do céu único europeu ("regulamento-
quadro")3

 Directiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 2005, 
relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos 
produtos que consomem energia e que altera as Directivas 92/42/CEE do Conselho e 
96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho4

 Directiva 2006/40/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006, 
relativa às emissões provenientes de sistemas de ar condicionado instalados em veículos a 
motor e que altera a Directiva 70/156/CEE do Conselho5 e instrumentos jurídicos 
correlacionados

 Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 
2006, relativa ao sétimo programa-quadro da Comunidade Europeia de actividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013)6

 Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos7 e instrumentos jurídicos correlacionados

Instrumentos jurídicos propostos:

 Directiva 2009/.../CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., 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 Comunidade (2008/0013(COD))

 Decisão n.° .../2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., 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 2020 (2008/0014(COD)) 

 Directiva 2009/.../CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., relativa à 
armazenagem geológica de dióxido de carbono e que altera as Directivas 85/337/CEE e 
96/61/CE do Conselho, as Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE e 2006/12/CE 
e o Regulamento (CE) n.º 1013/2006 (2008/0015(COD))

 Directiva 2009/.../CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis (2008/0016(COD))

                                               
1 JO L 345 de 31.12.2003, p. 97.
2 JO L 47 de 18.2.2004, p. 26.
3 JO L 96 de 31.3.2004, p. 1.
4 JO L 191 de 22.7.2005, p. 29.
5 JO L 161 de 14.6.2006, p. 12.
6 JO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
7 JO L 171 de 29.6.2007, p. 1.

Adlib Express Watermark



 Regulamento -CE) n.° .../2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., que define 
normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros 
como parte da abordagem integrada da Comunidade para reduzir as emissões de CO2 dos 
automóveis de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros (2007/0297(COD))

 Directiva 2009/.../CE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 
98/70/CE no que se refere às especificações para a gasolina, o combustível para motores 
diesel e o gasóleo e à introdução de um mecanismo de monitorização e de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa produzidos pelos combustíveis utilizados nos 
transportes rodoviários e que altera a Directiva 1999/32/CE do Conselho no que se refere 
às especificações para os combustíveis utilizados nas embarcações de navegação interior e 
que revoga a Directiva 93/12/CEE (COD(2007)0019)
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ANEXO B:

RESOLUÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU
SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A ENERGIA

 Resolução, de 17 de Novembro de 2004, sobre a estratégia da UE para a Conferência de 
Buenos Aires sobre as alterações climáticas (COP-10);1

 Resolução, de 13 de Janeiro de 2005, sobre as conclusões da Conferência de Buenos Aires
sobre as Alterações Climáticas;2

 Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de Maio de 2005, sobre o Seminário de Peritos 
Governamentais sobre alterações climáticas;3

 Resolução, de 16 de Novembro de 2005, sobre "Ganhar a batalha contra as alterações 
climáticas globais";4

 Resolução, de 18 de Janeiro de 2006, sobre as Alterações Climáticas;5

 Resolução, de 1 de Junho de 2006, sobre o Livro Verde da eficiência energética ou "Fazer 
mais com menos";6

 Resolução, de 4 de Julho de 2006, sobre a redução do impacto da aviação nas alterações 
climáticas;7

 Resolução, de 26 de Outubro de 2006, sobre a estratégia a adoptar pela União Europeia na 
Conferência de Nairobi sobre alterações climáticas (COP-12 e COP/MOP-2);8

 Resolução, de 14 de Dezembro de 2006, sobre a estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura – Livro Verde;9

 Resolução, de 14 de Fevereiro de 2007, sobre as alterações climáticas;10

 Resolução, de 21 de Outubro de 2008, sobre "Criar uma Aliança Global contra as 
Alterações Climáticas entre a União Europeia e os países em desenvolvimento pobres e 
mais vulneráveis às alterações climáticas":11

                                               
1 JO C 210 E de 18.8.2005, p. 81.
2 JO C 247 E de 6.10.2005, p. 144.
3 JO C 92 E de 20.4.2006, p. 384.
4 JO C 280 E de 18.11.2006, p. 120.
5 JO C 287 E de 24.11.2006, p. 182.
6 JO C 298 E de 8.12.2006, p. 273.
7 JO C 303 E de 13.12.2006, p. 119.
8 JO C 313 E de 20.12.2006, p. 439.
9 JO C 317 E de 23.12.2006, p. 876.
10 JO C 287 E de 29.11.2007, p. 344.
11 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0491.
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