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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O programa LIFE deve ser renovado em 2020. Até à data, utilizou o seu financiamento para 

servir de banco de ensaio para pequenos projetos que visam melhorar o ambiente. As técnicas 

de gestão destinadas a fazer aumentar o número de espécies selvagens ou a melhorar a 

manutenção das zonas húmidas são exemplos de tais projetos. O nível de sucesso destas 

inovações pode ser medido e demonstrado. O financiamento provém diretamente de Bruxelas. 

 

Se estes projetos forem bem-sucedidos, tornar-se-ão populares entre os agricultores, que 

realizarão investimentos utilizando as subvenções do Pilar 2 concedidas pelos respetivos 

Estados-Membros. 

 

O aditamento da expressão «ação climática» ao atual regime LIFE veio trazer um conceito 

totalmente novo relativamente à forma como o dinheiro dos contribuintes deve ser utilizado. 

A expressão também surge na última proposta de Phil Hogan, membro da Comissão, relativa 

à reforma da PAC. O aditamento da expressão «ação climática» coincide com um aumento de 

60 % do orçamento consagrado ao programa LIFE. No entanto, estão manifestamente em 

falta as definições das ações necessárias e os resultados que se pretende alcançar. 

 

Se a expressão «ação climática» tivesse sido substituída pela formulação «ação de luta contra 

a poluição», seria possível medir a poluição do ar, dos solos e da água, assim como avaliar a 

eficácia das estratégias de atenuação destes problemas, comparando estes três elementos com 

um objetivo quantitativo. Podemos ganhar a guerra contra a poluição, se utilizarmos a 

tecnologia e a legislação como armas. No entanto, a guerra contra as condições 

meteorológicas a nível mundial nunca terá fim, uma vez que não é possível definir em que 

consiste uma «vitória».  

 

O relator reuniu-se com quatro representantes da Comissão, que contribuíram todos, a 

diferentes níveis, para a elaboração da presente proposta. O relator perguntou-lhes que 

resultado seria considerado desejável, tendo em conta o investimento financeiro. A resposta 

foi «uma redução das emissões de CO2». 
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O gráfico seguinte indica a diminuição a longo prazo do CO2 presente na atmosfera. A 

atividade humana não teve qualquer tipo de influência nesta diminuição. Os elevados níveis 

de CO2 coincidiram com uma era glacial. 

 
Com base no trabalho dos professores Shaviv e Veiser e do geólogo Graham Oram 

 

A Percentagem de ar seco de dióxido de carbono (vermelho), de nitrogénio (castanho) 

e de oxigénio (azul) na atmosfera seca 

 Nota: a percentagem de gases de metano e de NOx é demasiado baixa para ser indicada no gráfico 

B A pressão atmosférica diminui de 100 atmosferas para a nossa atmosfera atual 

C Valor aproximativo das anomalias de temperatura (Prof. Jan Veiser) 

D Tempo decorrido em milhares de milhões de anos (Ga = giga-ano) (azul) e em 

milhões de anos (preto) 

E Inicialmente, a Terra era como o atual planeta Vénus 

F Eras Hadeana e Arqueana; baritina «injetada» com CO2 a alta pressão > 60 

atmosferas 

G As cianobactérias convertem o CO2 em O2, oxidando a crosta terrestre antes de 

entrar na atmosfera 

H «Terra Bola de Neve» 

P/T = Fronteira Pérmico-Triásica 

K/T = Fronteira Cretácico-Triásica – grande extinção dos dinossauros 
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Ao mencionar a ideia de que a redução dos níveis de CO2 permitirá adotar medidas contra um 

clima pouco satisfatório, a Comissão ignora os fatores que realmente provocam alterações no 

nosso clima. 

 

1. A Galáxia: sob a forma de flutuações de raios cósmicos. Pode provocar mudanças de 

10 oC ao longo de milhões de anos. 

2. O sistema solar: a gravitação pode provocar mudanças de 2 a 3 oC. 

3. O Sol: as variações da sua órbita e inclinação, a par dos seus cinco ciclos 

documentados, podem fazer variar a temperatura da Terra até 5 oC. 

4. As correntes oceânicas. 

5. Os gases com efeito de estufa: vapor de água, sob a forma de cobertura de nuvens. 

 

Os demais gases com efeito de estufa, como o CO2, o metano e o óxido nitroso, têm um efeito 

insignificante no clima. Não obstante, o CO2 é um nutriente insubstituível para as plantas. Ao 

degradar-se, o metano converte-se em CO2 e H2O. Os gases NOx acabam por se converter em 

nitratos. 

 
Se o efeito dos níveis de CO2 no clima são insignificantes, também o impacto da atividade 

humana na alteração desses níveis é insignificante. 

 

Os dois mapas-mundo que se seguem demonstram perfeitamente este aspeto. 

 

 
Áreas calculadas de maior concentração de CO2 devido às emissões humanas 
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- Áreas efetivas de maior concentração de CO2 

- Observações do instrumento SCIAMACHY a bordo do satélite ENVISAT (em 

conformidade com os dados do satélite japonês IBUKI) 

 
As previsões dos peritos e as medições por satélite são contraditórias.  

 

A ausência total de pontos de concentração de CO2 sobre a Europa indica que a Comissão não 

tem qualquer problema a resolver. Só uma erupção vulcânica constituiria um risco potencial 

de ocorrer uma grande concentração de CO2 na Europa. 

 

A concentrações de CO2 naturalmente elevadas sobre as nossas florestas tropicais criam um 

dilema interessante para as pessoas que querem reduzir as concentrações de CO2, preservando 

ao mesmo tempo as florestas tropicais. Este dilema não se torna mais fácil de resolver quando 

nos apercebemos de que as florestas tropicais são os principais emissores de metano e vapor 

de água.  

 

Desde que o relator foi eleito deputado ao Parlamento Europeu em 2009, os deputados das 

comissões AGRI e ENVI tendem a utilizar a expressão «luta contra as alterações climáticas» 

nos seus discursos, de caráter nobre e virtuoso. A luta contra as alterações climáticas baseia-se 

em previsões realizadas na década de 80 sobre o rápido aumento das temperaturas e do nível 

do mar à escala mundial, que acabaram por nunca se concretizar. A Comissão prestou atenção 

a estes discursos, em vez de observar a realidade. Um dia, alguém terá de dizer «O rei não tem 

roupas invisíveis! O rei vai mesmo nu!». O relator proporciona aos seus colegas a 

oportunidade de o fazerem. 

 
Alguns deputados apenas foram eleitos por serem contra as emissões de CO2 e não irão mudar 

de opinião. 
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Todavia, o relator solicita a outros colegas que reflitam sobre o facto de que a expressão 

«Ação Climática» no programa LIFE cria um precedente para uma «Ação Climática» na 

agricultura, setor no qual 40 % dos próximos orçamentos serão consagrados à luta contra as 

emissões de CO2, um dos melhores amigos da agricultura. 

 

O relator alterou a proposta com vista a suprimir todas as referências às «energias limpas», 

uma vez que esta expressão significa energias «livres de CO2, bem como todas as referências 

à «atenuação das alterações climáticas», incorporando antes a expressão «adaptação às 

alterações climáticas» no texto da proposta legislativa. Existe uma grande diferença entre as 

duas formulações. Temos de preparar-nos para o próximo «Mínimo de Maunder» ou «mini-

era glacial», que poderá durar entre 200 e 300 anos. Alguns físicos que se dedicam ao estudo 

do Sol consideram que, tecnicamente, este ciclo já se iniciou. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 

conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Com vista a prosseguir a realização 

dos objetivos e das metas da União fixados 

pela legislação, pela política, pelos planos 

e pelos compromissos internacionais nos 

domínios do ambiente, do clima e das 

energias limpas conexas, o programa deve 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, para a proteção e a 

melhoria da qualidade do ambiente e para 

suster e inverter a perda de biodiversidade, 

quer mediante intervenções diretas, quer 

apoiando a integração desses objetivos 

noutras políticas. 

(3) Com vista a prosseguir a realização 

dos objetivos e das metas da União fixados 

pela legislação, pela política, pelos planos 

e pelos compromissos internacionais nos 

domínios do ambiente, do clima e das 

energias limpas conexas, o programa deve 

contribuir para a adaptação aos efeitos das 

alterações climáticas, para a transição 

para uma economia limpa, circular e 

energeticamente eficiente, para a proteção 

e a melhoria da qualidade do ambiente e 

para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, quer mediante intervenções 

diretas, quer apoiando a integração desses 

objetivos noutras políticas. 

Or. en 

Justificação 

A adaptação às alterações climáticas passa pela adoção de medidas concretas para gerir os 
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riscos associados aos seus efeitos no clima. Temos de preparar-nos para o próximo «Mínimo 

de Maunder» ou «mini-era glacial», que poderá durar entre 200 e 300 anos. Alguns físicos 

consideram que já começaram a produzir-se alterações à escala mundial, o que significa que 

a nossa prioridade deve ser a adaptação, e não as tentativas vãs de atenuação. À luz do 

anteriormente exposto, o relator introduz a formulação «adaptação às alterações climáticas» 

no texto do projeto de proposta legislativa. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O programa deve contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e para a 

consecução dos objetivos e das metas da 

legislação, das estratégias, dos planos e 

dos compromissos internacionais da 

União em matéria ambiental, climática e 

das energias limpas relevantes, em 

especial a Agenda 2030 das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento Sustentável8, a 

Convenção sobre a Diversidade Biológica9 

e o Acordo de Paris adotado no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas10 («Acordo de 

Paris sobre Alterações Climáticas»). 

(5) O programa deve contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e para a 

consecução dos objetivos e das metas da 

legislação da União em matéria ambiental 

e de adaptação às alterações climáticas e 

de outras legislações, estratégias, planos e 

compromissos internacionais relevantes, 

em especial a Agenda 2030 das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável8, a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica9. 

__________________ __________________ 

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 25.9.2015. 

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 25.9.2015. 

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 de 

outubro de 1993, relativa à conclusão da Convenção 

sobre a diversidade biológica, (JO L 309 de 

13.12.1993, p. 1). 

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 de 

outubro de 1993, relativa à conclusão da Convenção 

sobre a diversidade biológica, (JO L 309 de 

13.12.1993, p. 1). 

10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 

Or. en 

Justificação 

A fim de manter a coerência com o espírito da alteração 1, e tendo em conta a transição 

proposta do programa LIFE para a adaptação às alterações climáticas, determinadas 

disposições do Acordo de Paris já não são pertinentes no âmbito do novo programa LIFE. 

Naturalmente, a supressão da referência aos compromissos internacionais não altera nem 

põe em causa o seu estatuto. 



 

PA\1157799PT.docx 9/25 PE623.976v01-00 

 PT 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Para cumprir os compromissos 

assumidos pela União no âmbito do 

Acordo de Paris sobre Alterações 

Climáticas é necessário transformar a 

União numa sociedade energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas. Por sua vez, tal 

exige ações, especialmente focadas nos 

setores que mais concorrem para os atuais 

níveis de emissões de CO2 e para a 

poluição causada por estas, que 

contribuam para a execução do quadro de 

ação relativo ao clima e à energia para 

2030 e dos planos nacionais integrados 

em matéria de energia e clima dos 

Estados-Membros, bem como 

preparativos para a estratégia da União 

nos domínios do clima e da energia para 

meados do século e a longo prazo. O 

programa deve incluir também medidas 

que contribuam para a execução da política 

de adaptação às alterações climáticas da 

União com vista a diminuir a 

vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mesmas. 

(7) O programa deve centrar-se 

especificamente nos setores que mais 

concorrem para os atuais níveis de 

poluição. O programa deve incluir também 

medidas que contribuam para a execução 

da política de adaptação às alterações 

climáticas da União com vista a diminuir a 

vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mesmas, em preparação para um período 

«Mínimo de Maunder» iminente. 

Or. en 

Justificação 

A fim de manter a coerência com o espírito da alteração 1, e tendo em conta a transição 

proposta do programa LIFE para a adaptação às alterações climáticas, determinadas 

disposições do Acordo de Paris e outros compromissos da UE já não são pertinentes no 

âmbito do novo programa LIFE. Naturalmente, a supressão da referência aos compromissos 

internacionais não altera nem põe em causa o seu estatuto. 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A transição para as energias 

limpas é uma contribuição essencial para 

a atenuação das alterações climáticas com 

benefícios conexos para o ambiente. As 

ações de desenvolvimento de capacidades 

que apoiam a transição para as energias 

limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 

programa Horizonte 2020, devem ser 

integradas no programa, dado que o seu 

objetivo não é financiar excelência e 

gerar inovação, mas sim facilitar a 

adoção de tecnologia já disponível que 

contribuirá para a atenuação das 

alterações climáticas. A inclusão destas 

atividades de desenvolvimento de 

capacidades no programa potencia 

sinergias entre os subprogramas e 

aumenta a coerência geral do 

financiamento da União. Por 

conseguinte, devem ser recolhidos e 

divulgados dados sobre a adoção de 

soluções existentes de investigação e 

inovação nos projetos do programa LIFE, 

incluindo do programa Horizonte Europa 

e respetivos antecessores. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O relator sugere a fusão dos subprogramas «Atenuação das alterações climáticas e 

adaptação aos seus efeitos» e «Transição para as energias limpas» num único programa 

intitulado «Adaptação às alterações climáticas». Em consequência, o considerando 8 da 

proposta da Comissão deixa de ser pertinente. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 
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Texto da Comissão Alteração 

(9) As avaliações de impacto da 

legislação relativa às energias limpas 

estimam que a concretização das metas 

energéticas da União para 2030 exigirá 

investimentos adicionais de 177 mil 

milhões de EUR, por ano, no período 

2021-2030. As maiores lacunas dizem 

respeito aos investimentos na 

descarbonização de edifícios (eficiência 

energética e fontes de energia renovável 

em pequena escala), em que o capital tem 

de ser canalizado para projetos de 

natureza altamente distribuída. Um dos 

objetivos do subprograma «Transição 

para as energias limpas» é desenvolver a 

capacidade de desenvolvimento e 

agregação de projetos, ajudando também 

a absorver financiamento dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento e 

a catalisar os investimentos em energias 

limpas utilizando igualmente os 

instrumentos financeiros fornecidos no 

âmbito do InvestEU. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O relator sugere a fusão dos subprogramas «Atenuação das alterações climáticas e 

adaptação aos seus efeitos» e «Transição para as energias limpas» num único programa 

intitulado «Adaptação às alterações climáticas». Em consequência, o considerando 9 da 

proposta da Comissão deixa de ser pertinente. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) As sinergias com o programa 

Horizonte Europa devem assegurar que, 

durante o processo de planificação 

estratégica da investigação e da inovação 

Suprimido 
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do Horizonte Europa, são identificados e 

definidos os objetivos da investigação e da 

inovação no que respeita à resposta aos 

desafios ambientais, climáticos e 

energéticos que a UE enfrenta. O LIFE 

deve continuar a servir como catalisador 

para a execução da legislação e da 

política da UE em matéria de ambiente, 

de clima e de energias limpas, 

nomeadamente por via da adoção e da 

aplicação dos resultados da investigação e 

da inovação obtidos no âmbito do 

programa Horizonte Europa, 

implementando-os em maior escala 

quando tal possa contribuir para 

enfrentar questões ambientais, climáticas 

ou de transição para as energias limpas. 

O Conselho Europeu da Inovação do 

programa Horizonte Europa pode apoiar 

a intensificação e a comercialização de 

ideias inovadoras que possam resultar da 

execução de projetos LIFE. 

Or. en 

Justificação 

O relator sugere a fusão dos subprogramas «Atenuação das alterações climáticas e 

adaptação aos seus efeitos» e «Transição para as energias limpas» num único programa 

intitulado «Adaptação às alterações climáticas». Em consequência, o programa Horizonte 

Europa e o considerando 10 da Comissão deixam de ser pertinentes para o texto alterado da 

proposta da Comissão. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) O mais recente pacote de reexame 

da aplicação da política ambiental da 

União21 revela a necessidade de progressos 

significativos para se acelerar a execução 

do acervo da União em matéria de 

ambiente e melhorar a integração dos 

objetivos ambientais e climáticos noutras 

(12) O mais recente pacote de reexame 

da aplicação da política ambiental da 

União21 revela a necessidade de progressos 

significativos para se acelerar a execução 

do acervo da União em matéria de 

ambiente e melhorar a integração dos 

objetivos ambientais e de adaptação às 
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políticas. O programa deve, por 

conseguinte, funcionar como um 

catalisador para alcançar o progresso 

necessário, mediante: o desenvolvimento, o 

ensaio e a reprodução de novas 

abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 

ao acompanhamento e ao reexame das 

políticas; a melhoria do envolvimento das 

partes interessadas; a mobilização de 

investimentos provenientes dos programas 

de investimento da União ou de outras 

fontes de financiamento; o apoio a ações 

para superar os vários obstáculos à 

execução efetiva dos principais planos 

exigidos pela legislação ambiental. 

alterações climáticas noutras políticas. O 

programa deve, por conseguinte, funcionar 

como um catalisador para alcançar o 

progresso necessário, mediante: o 

desenvolvimento, o ensaio e a reprodução 

de novas abordagens; o apoio ao 

desenvolvimento, ao acompanhamento e ao 

reexame das políticas; a melhoria do 

envolvimento das partes interessadas; a 

mobilização de investimentos provenientes 

dos programas de investimento da União 

ou de outras fontes de financiamento; o 

apoio a ações para superar os vários 

obstáculos à execução efetiva dos 

principais planos exigidos pela legislação 

ambiental. 

__________________ __________________ 

21 Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões - Reexame 

da aplicação da política ambiental da UE:  Desafios 

comuns e combinação de esforços para obter 

melhores resultados (COM/2017/063 final). 

21 Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões - Reexame 

da aplicação da política ambiental da UE: Desafios 

comuns e combinação de esforços para obter 

melhores resultados (COM/2017/063 final). 

Or. en 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O regime voluntário para a 

biodiversidade e os serviços ecossistémicos 

nos territórios europeus ultramarinos 

(BEST) promove a conservação da 

biodiversidade, incluindo da 

biodiversidade marinha, e a utilização 

sustentável dos serviços ecossistémicos, 

incluindo abordagens para a atenuação das 

alterações climáticas e a adaptação aos 

seus efeitos baseadas em ecossistemas, nas 

regiões ultraperiféricas e nos países e 

territórios ultramarinos da União. O BEST 

ajudou a chamar a atenção para a 

importância ecológica das regiões 

(15) O regime voluntário para a 

biodiversidade e os serviços ecossistémicos 

nos territórios europeus ultramarinos 

(BEST) promove a conservação da 

biodiversidade, incluindo da 

biodiversidade marinha, e a utilização 

sustentável dos serviços ecossistémicos, 

incluindo abordagens para a adaptação às 

alterações climáticas baseadas em 

ecossistemas, nas regiões ultraperiféricas e 

nos países e territórios ultramarinos da 

União. O BEST ajudou a chamar a atenção 

para a importância ecológica das regiões 

ultraperiféricas e dos países e territórios 
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ultraperiféricas e dos países e territórios 

ultramarinos na conservação da 

biodiversidade global. Nas suas 

declarações ministeriais de 2017 e 2018, os 

países e territórios ultramarinos 

expressaram a sua apreciação por este 

regime de pequenas subvenções dedicadas 

à biodiversidade. É adequado permitir que 

o programa continue a financiar pequenas 

subvenções dedicadas à biodiversidade 

quer nas regiões ultraperiféricas, quer nos 

países e territórios ultramarinos da União. 

ultramarinos na conservação da 

biodiversidade global. Nas suas 

declarações ministeriais de 2017 e 2018, os 

países e territórios ultramarinos 

expressaram a sua apreciação por este 

regime de pequenas subvenções dedicadas 

à biodiversidade. É adequado permitir que 

o programa continue a financiar pequenas 

subvenções dedicadas à biodiversidade 

quer nas regiões ultraperiféricas, quer nos 

países e territórios ultramarinos da União. 

Or. en 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A melhoria da governação em 

matéria de ambiente, alterações climáticas 

e transição para as energias limpas 

conexas requer a participação da sociedade 

civil através da sensibilização pública, da 

participação dos consumidores e do 

alargamento da participação das partes 

interessadas, incluindo as organizações 

não-governamentais, no processo de 

consulta relativo às políticas e na execução 

das mesmas. 

(20) A melhoria da governação em 

matéria de ambiente e adaptação às 

alterações climáticas requer a participação 

da sociedade civil através da sensibilização 

pública, da participação dos consumidores 

e do alargamento da participação das partes 

interessadas, incluindo as organizações 

não-governamentais, no processo de 

consulta relativo às políticas e na execução 

das mesmas. 

Or. en 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) O programa deve preparar e apoiar 

os intervenientes do mercado para a 

(22) O programa deve preparar e apoiar 

os intervenientes do mercado para a 
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transição para uma economia limpa, 

circular, energeticamente eficiente, 

hipocarbónica e resistente às alterações 

climáticas mediante a experimentação de 

novas oportunidades de negócio, a 

atualização de competências profissionais, 

a facilitação do acesso dos consumidores a 

produtos e serviços sustentáveis, o 

envolvimento e a capacitação de agentes 

influentes e a experimentação de novos 

métodos para adaptar os processos e o 

cenário empresarial existentes. Para 

incentivar o mercado a adotar mais 

amplamente soluções sustentáveis, deverá 

promover-se a aceitação pública geral e a 

participação dos consumidores. 

transição para uma economia limpa, 

circular e energeticamente eficiente, 

adaptada aos desafios colocados pelas 
alterações climáticas, mediante a 

experimentação de novas oportunidades de 

negócio, a atualização de competências 

profissionais, a facilitação do acesso dos 

consumidores a produtos e serviços 

sustentáveis, o envolvimento e a 

capacitação de agentes influentes e a 

experimentação de novos métodos para 

adaptar os processos e o cenário 

empresarial existentes. Para incentivar o 

mercado a adotar mais amplamente 

soluções sustentáveis, deverá promover-se 

a aceitação pública geral e a participação 

dos consumidores. Para incentivar o 

mercado a adotar mais amplamente 

soluções sustentáveis, deverá promover-se 

a aceitação pública geral e a participação 

dos consumidores. 

Or. en 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da 

União para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o presente programa 

contribuirá para a integração da ação 

climática e para a consecução da meta 

global que consiste em canalizar 25 % das 

despesas constantes do orçamento da UE 

para apoiar objetivos climáticos. As 

medidas ao abrigo do presente programa 

deverão contribuir com 61 % da dotação 

financeira global do mesmo para objetivos 

climáticos. As medidas pertinentes serão 

identificadas durante a preparação e a 

Suprimido 



 

PE623.976v01-00 16/25 PA\1157799PT.docx 

PT 

execução do programa e reanalisadas no 

contexto dos processos de avaliação e de 

revisão pertinentes. 

Or. en 

Justificação 

A supressão das referências aos compromissos assumidos pela UE no que respeita à 

aplicação do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas não tem por objetivo enfraquecer a legislação em vigor nem o valor dos acordos 

internacionais. Porém, uma vez que o relator sugere que se altere a estrutura do programa 

LIFE, essas referências já não são pertinentes no âmbito da nova estrutura. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) Durante a execução do programa, 

deve ser dada a devida atenção à estratégia 

para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 

conta o artigo 349.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) 

e as necessidades e vulnerabilidades 

específicas destas regiões. As políticas da 

União, além das relacionadas com o 

ambiente, o clima e a transição para as 

energias limpas relevantes, devem ser 

também tidas em consideração. 

(25) Durante a execução do programa, 

deve ser dada a devida atenção à estratégia 

para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 

conta o artigo 349.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) 

e as necessidades e vulnerabilidades 

específicas destas regiões. As políticas da 

União, além das relacionadas com o 

ambiente ou a adaptação às alterações 

climáticas, devem ser também tidas em 

consideração. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. en 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 38 

 

Texto da Comissão Alteração 

(38) Atendendo a que os objetivos do (38) Em conformidade com o princípio 
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presente regulamento, a saber, contribuir 

para o desenvolvimento sustentável e para 

a concretização dos objetivos e das metas 

da legislação, das estratégias, dos planos 

ou dos compromissos internacionais da 

União em matéria ambiental, climática e 

das energias limpas relevantes, não 

podem ser suficientemente realizados 

pelos Estados-Membros, mas podem, em 

razão da sua dimensão e dos seus efeitos, 

ser mais bem alcançados a nível da 

União, a União pode tomar medidas em 

conformidade com o princípio da 

subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 

do Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para atingir aqueles 

objetivos. 

da subsidiariedade, consagrado no artigo 

5.º do Tratado da União Europeia e o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

deve conferir aos Estados-Membros da 

UE liberdade suficiente para dar resposta 

às necessidades locais ou específicas. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração visa proteger o direito e a liberdade dos Estados-Membros da UE de 

definirem eles próprios as suas prioridades nacionais. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2) «Projetos integrados estratégicos», 

projetos que executam numa escala 

regional, multirregional, nacional ou 

transnacional, as estratégias ou os planos 

de ação para o ambiente ou para o clima 

elaborados pelas autoridades dos 

Estados-Membros e exigidos pela 

legislação ou pelas políticas específicas da 

União em matéria de ambiente, de clima 

ou de energias limpas relevantes, 

garantindo em simultâneo a participação 

das partes interessadas e promovendo a 

2) «Projetos estratégicos integrados», 

projetos que executam numa escala 

regional, multirregional, nacional ou 

transnacional, as estratégias ou os planos 

de ação para o ambiente ou para a 

adaptação às alterações climáticas 
elaborados pelas autoridades dos 

Estados-Membros, garantindo em 

simultâneo a participação das partes 

interessadas e promovendo a coordenação 

e a mobilização de, pelo menos, uma outra 

fonte de financiamento da União, nacional 
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coordenação e a mobilização de, pelo 

menos, uma outra fonte de financiamento 

da União, nacional ou privada; 

ou privada; 

Or. en 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a adaptação às alterações 

climáticas. Também contribui para a 
transição para uma economia limpa, 

circular e energeticamente eficiente, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

Or. en 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Desenvolver, demonstrar e 

promover técnicas e abordagens 

inovadoras com vista a atingir os objetivos 

da legislação e da política da União nos 

domínios do ambiente e da ação climática, 

incluindo a transição para as energias 

limpas, e contribuir para a aplicação de 

melhores práticas no domínio da natureza e 

biodiversidade; 

a) Desenvolver, demonstrar e 

promover técnicas e abordagens 

inovadoras com vista a atingir os objetivos 

da legislação e da política da União nos 

domínios do ambiente e da adaptação às 

alterações climáticas e contribuir para a 

aplicação de melhores práticas no domínio 

da natureza e biodiversidade; 

Or. en 



 

PA\1157799PT.docx 19/25 PE623.976v01-00 

 PT 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 –  parágrafo 1 – ponto 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2) O domínio da «Ação Climática» 

que inclui: 

2) O domínio da «Adaptação às 

Alterações Climáticas» que inclui: 

Or. en 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 –  parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) O subprograma «Atenuação das 

alterações climáticas e adaptação aos seus 

efeitos»; 

a) O programa para a «Adaptação às 

alterações climáticas»; 

Or. en 

Justificação 

A fim de simplificar a estrutura do programa e torná-lo mais acessível, a presente alteração 

reúne dois subprogramas num só, intitulado «Adaptação às alterações climáticas». 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 –  parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) O subprograma «Transição para 

as energias limpas». 

Suprimido 

Or. en 



 

PE623.976v01-00 20/25 PA\1157799PT.docx 

PT 

Justificação 

A fim de simplificar a estrutura do programa e torná-lo mais acessível, a presente alteração 

reúne dois subprogramas num só, intitulado «Adaptação às alterações climáticas». 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 –  n.º 2 – alínea b) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) 1 950 000 000 EUR para o domínio 

da Ação Climática, dos quais: 

b) 1 950 000 000 EUR para o domínio 

da Adaptação às Alterações Climáticas: 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração é coerente com as alterações 18 e 19 e tem o mesmo objetivo. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 –  n.º 2 – alínea b) – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1) 950 000 000 EUR para o 

subprograma Atenuação das alterações 

climáticas e adaptação aos seus efeitos; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração é coerente com as alterações 18 e 19 e tem o mesmo objetivo. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 –  n.º 2 – alínea b) – ponto 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2) 1 000 000 000 EUR para o 

subprograma Transição para as energias 

limpas. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração é coerente com as alterações 18 e 19 e tem o mesmo objetivo. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 5 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O programa pode financiar 

atividades executadas pela Comissão para 

apoiar a preparação, a execução e a 

integração de legislação e políticas da 

União nos domínios do ambiente, do clima 

ou da transição para as energias limpas 

relevantes, tendo em vista a consecução 

dos objetivos enunciados no artigo 3.º. 

Essas atividades podem incluir: 

5. O programa pode financiar 

atividades executadas pela Comissão para 

apoiar a preparação e a execução de 

legislação e políticas da União nos 

domínios do ambiente e da adaptação às 

alterações climáticas, tendo em vista a 

consecução dos objetivos enunciados no 

artigo 3.º. Essas atividades podem incluir: 

Or. en 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As subvenções podem financiar 

atividades fora da União, desde que o 

projeto prossiga os objetivos ambientais e 

climáticos da União e que essas atividades 

sejam necessárias para assegurar a eficácia 

de intervenções realizadas em territórios 

4. As subvenções podem financiar 

atividades fora da União, desde que o 

projeto prossiga os objetivos ambientais e 

de adaptação às alterações climáticas da 

União e que essas atividades sejam 

necessárias para assegurar a eficácia de 

intervenções realizadas em territórios dos 
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dos Estados-Membros. Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As subvenções de funcionamento 

destinam-se a apoiar o funcionamento de 

organizações sem fins lucrativos que 

participam no desenvolvimento, na 

aplicação e na execução da política e da 

legislação da União e que estão 

fundamentalmente ativas nos domínios do 

ambiente ou da ação climática, incluindo a 

transição para as energias limpas. 

5. As subvenções de funcionamento 

destinam-se a apoiar o funcionamento de 

organizações sem fins lucrativos que 

participam no desenvolvimento, na 

aplicação e na execução da política e da 

legislação da União e que estão 

fundamentalmente ativas nos domínios do 

ambiente ou da ação de luta contra a 

poluição, bem como da adaptação às 

alterações climáticas. 

Or. en 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

objetivos em matéria de ambiente, clima 

ou energias limpas relevantes do 

programa e, sempre que possível, devem 

promover o recurso a contratos públicos 

ecológicos; 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

objetivos em matéria de ambiente e de 

adaptação às alterações climáticas do 

programa e, sempre que possível, devem 

promover o recurso a contratos públicos 

locais; 

Or. en 
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Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) A aquisição contribua para 

melhorar, manter e restabelecer a 

integridade da rede Natura 2000, instituída 

pelo artigo 3.º da Diretiva 92/43/CEE, 

inclusive mediante a melhoria da 

conectividade obtida por meio da criação 

de corredores, de espaços de ligação ou de 

outros elementos de infraestrutura 

ecológica; 

a) A aquisição contribua para 

melhorar, manter e restabelecer a 

integridade da rede Natura 2000, instituída 

pelo artigo 3.º da Diretiva 92/43/CEE, 

inclusive mediante a melhoria da 

conectividade obtida por meio da criação 

de corredores, de espaços de ligação ou de 

outros elementos de uma infraestrutura 

apropriada; 

Or. en 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O sistema de elaboração de 

relatórios de desempenho garante a recolha 

eficiente, eficaz e atempada dos dados de 

acompanhamento da execução do 

programa e dos resultados. Para esse fim, 

serão impostas exigências de apresentação 

de relatórios aos beneficiários de fundos da 

União, para permitir a recolha de 

indicadores agregáveis de realização e de 

impacto a nível do projeto para todos os 

objetivos específicos das políticas 

ambientais e climáticas relevantes, 

incluindo em relação à rede Natura 2000 e 

às emissões de determinados poluentes 

atmosféricos, incluindo o CO2. 

3. O sistema de elaboração de 

relatórios de desempenho garante a recolha 

eficiente, eficaz e atempada dos dados de 

acompanhamento da execução do 

programa e dos resultados. Para esse fim, 

serão impostas exigências de apresentação 

de relatórios aos beneficiários de fundos da 

União, para permitir a recolha de 

indicadores agregáveis de realização e de 

impacto a nível do projeto para todos os 

objetivos específicos das políticas 

ambientais e de adaptação às alterações 

climáticas relevantes, incluindo em relação 

à rede Natura 2000 e às emissões de 

determinados poluentes atmosféricos, 

incluindo o amónio, o dióxido de 

nitrogénio e os compostos de enxofre. 

Or. en 
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Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão acompanha 

periodicamente a integração dos objetivos 

em matéria de clima e biodiversidade e 

elabora relatórios sobre a mesma, incluindo 

no atinente ao montante das despesas. A 

contribuição do presente regulamento 

para a meta a nível orçamental de 25 % 

das despesas contribuírem para objetivos 

climáticos é acompanhada por intermédio 

do sistema de marcadores climáticos da 

União. As despesas relacionadas com a 

biodiversidade são acompanhadas 

recorrendo a um conjunto específico de 

marcadores. Estes métodos de 

acompanhamento são utilizados para 

quantificar as dotações de autorização que 

se prevê virem a contribuir respetivamente 

para os objetivos climáticos e de 

biodiversidade ao longo do quadro 

financeiro plurianual para 2021-2027, ao 

nível apropriado de desagregação. As 

despesas são apresentadas anualmente na 

declaração programática orçamental. O 

contributo do programa para os objetivos 

climáticos e de biodiversidade da União é 

comunicado periodicamente no âmbito das 

avaliações e do relatório anual. 

4. A Comissão acompanha 

periodicamente os objetivos em matéria de 

adaptação às alterações climáticas e 

biodiversidade e elabora relatórios sobre a 

mesma, incluindo no atinente ao montante 

das despesas. Os objetivos de adaptação às 

alterações climáticas são acompanhados 
por intermédio do sistema de marcadores 

climáticos da União. As despesas 

relacionadas com a biodiversidade são 

acompanhadas recorrendo a um conjunto 

específico de marcadores. Estes métodos 

de acompanhamento são utilizados para 

quantificar as dotações de autorização que 

se prevê virem a contribuir respetivamente 

para os objetivos de adaptação às 

alterações climáticas e de biodiversidade 

ao longo do quadro financeiro plurianual 

para 2021-2027, ao nível apropriado de 

desagregação. As despesas são 

apresentadas anualmente na declaração 

programática orçamental. O contributo do 

programa para os objetivos de adaptação 

às alterações climáticas e de 

biodiversidade da União é comunicado 

periodicamente no âmbito das avaliações e 

do relatório anual. 

Or. en 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 2.1. – travessão 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Atenuação das alterações 

climáticas e adaptação aos seus efeitos; 

– Adaptação às alterações climáticas; 
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Or. en 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 2.1. – travessão 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Transição para as energias 

limpas; 

Suprimido 

Or. en 

 

 

 


