
 
Parlamento Europeu apela a ambição na Cimeira
do Clima
 

A assembleia europeia aprovou hoje as suas recomendações para a Conferência da ONU
sobre Alterações Climáticas (COP 26), que se realiza em Glasgow, de 31 de outubro a 12
de novembro.
 
Numa  resolução  aprovada  com  527  votos  a  favor,  134  contra  e  35  abstenções,  os
eurodeputados exortam a UE a manter a sua posição de liderança na luta contra as alterações
climáticas e apelam a uma “ação coletiva, imediata e ambiciosa” a nível mundial para reduzir as
emissões e limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C.
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O PE manifesta a sua preocupação com o facto de, “não obstante uma ligeira diminuição das
emissões de CO2 causada pela pandemia de COVID-19, as emissões previstas no âmbito dos
CDN [contributos determinados a nível nacional] sem restrições apresentados, se estes forem
plenamente aplicados, abrirem caminho, à escala planetária, a um aumento da temperatura de
3,2 °C”.
 
Os parlamentares defendem, entre outras medidas, o aumento do investimento nas estratégias
de adaptação e mitigação das alterações climáticas, ações concretas e mensuráveis para a
proteção da biodiversidade e dos ecossistemas,  um compromisso internacional  contra  a
deflorestação e promoção da reflorestação e um acordo internacional para a mitigação das
emissões de metano.
 
O PE salienta o papel central das energias renováveis e da eficiência energética na transição
para  uma economia com impacto  neutro  no clima,  sublinhando a  importância  do pacote
Objetivo 55 (“Fit for 55”) para alcançar a neutralidade climática e cumprir o Acordo de Paris.
 
A assembleia exorta todos os Estados-Membros a adotarem “políticas, calendários e medidas
concretas  para  eliminar  gradualmente  todas  as  subvenções  diretas  e  indiretas  aos
combustíveis fósseis o mais tardar até 2025” e insta todas as outras partes na COP 26 a
tomarem medidas semelhantes.
 
G20 deve assumir um papel de liderança a curto e a longo prazo
 
Os eurodeputados instam todos os países do G20 a assumirem um papel de liderança no
reforço da ambição climática e a comprometerem-se a alcançar a neutralidade climática, o mais
tardar, até 2050.
 
A Comissão Europeia deve colaborar com outros grandes emissores de dióxido de carbono
(CO2) para criar um grupo internacional de países no domínio do clima com objetivos comuns
relativos à redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), incluindo através de
um mecanismo comum de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras, acrescentam.
 
O PE congratula-se com o facto de o Presidente Joe Biden ter tomado medidas para garantir o
regresso dos EUA ao Acordo de Paris e com o seu compromisso de reduzir as emissões norte-
americanas para metade até 2030, em relação aos níveis de 2005, e de procurar alcançar zero
emissões líquidas até 2050, esperando que se sigam medidas políticas concretas e fluxos
financeiros que permitam ao país cumprir os seus compromissos.
 
Apesar  de reconhecer  a  disponibilidade da China para atuar  como força construtiva nas
negociações mundiais em matéria de clima, o PE manifesta a sua preocupação com a ainda
elevada dependência do carvão e incentiva o governo chinês a intensificar e a acelerar a
transição ecológica do país. A assembleia sublinha também que os compromissos da China
devem incidir na totalidade das emissões de gases com efeito de estufa e não apenas nas
emissões de dióxido de carbono.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_3541
https://www.g20.org/about-the-g20.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0071_PT.html


Financiamento da ação climática
 
Os eurodeputados instam a UE e os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços no
sentido de mobilizar financiamento internacional para a ação climática destinado aos países em
desenvolvimento e a criarem um roteiro internacional que defina a parte justa de cada país
desenvolvido no compromisso financeiro de 100 mil milhões de dólares e mecanismos para
assegurar que os compromissos se transformam em ações.
 
O PE espera que as economias emergentes contribuam, a partir de 2025, para o montante
mais elevado de financiamento internacional da ação climática e apoia o início de negociações
sobre um novo objetivo financeiro para o período pós-2025, tendo em conta a gravidade
crescente dos impactos climáticos.
 
Delegação do Parlamento Europeu à COP 26
 
A delegação do Parlamento Europeu à COP 26, liderada por Pascal Canfin (Renew Europe,
FR), estará em Glasgow a partir de 8 de novembro. A eurodeputada portuguesa Lídia Pereira,
que foi coautora desta resolução em nome do grupo PPE, integrará também a delegação.
 
Lei Europeia do Clima e pacote climático Objetivo 55
 
A Lei Europeia do Clima, que entrou em vigor em julho depois de um acordo alcançado entre o
PE e a presidência portuguesa do Conselho, consagra na legislação da UE o seu compromisso
para com a neutralidade climática e a meta intermédia de reduzir as emissões líquidas de
gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55% até 2030.
 
As  propostas  legislativas  constantes  do  pacote  climático  Objetivo  55,  apresentado  pela
Comissão  em  julho,  estão  atualmente  a  ser  discutidas  nas  comissões  competentes  do
Parlamento Europeu e no Conselho da UE, onde estão representados os governos nacionais,
tendo depois de ser negociadas entre as duas instituições para se chegar a um acordo.
 
Vídeo das intervenções de eurodeputados portugueses no debate
 
Lídia Pereira, em nome do grupo PPE
 
Maria da Graça Carvalho (PPE)
 
Para saber mais
O relatório aprovado em plenário estará disponível aqui (clique em 21 de outubro de 2021)
Membros da delegação do Parlamento Europeu à COP 26
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14630/20211011RES14630.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=c9700275-1222-8c79-de2a-32a9bde4ff8d&date=20211020
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=30a08845-1964-fce5-9ba0-22b6608b4120&date=20211020
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14630/20211011RES14630.pdf
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Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu

Thomas HAAHR
Assessor de imprensa - Ambiente

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+32) 470 88 09 87
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment
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https://twitter.com/EP_Environment

