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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As alterações climáticas e a degradação do ambiente são problemas globais de grande 
envergadura que têm um impacto crescente nas nossas sociedades. Os desafios ambientais 
não respeitam fronteiras. É necessária uma maior cooperação, a todos os níveis, para fazer 
face aos desafios ambientais de uma forma responsável e sustentável.  

O Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) é o principal instrumento da União e 
o único fundo da UE dedicado exclusivamente aos objetivos ambientais e climáticos. Tendo 
em conta o âmbito dos problemas com que nos confrontamos, justifica-se plenamente reforçar 
o orçamento do programa. 

Tal como solicitado pelo Parlamento Europeu nas resoluções de 14 de março [1] e de 30 de 
maio [2] sobre o próximo QFP, a dotação financeira do programa deve ser duplicada em 
relação ao seu nível de financiamento no atual QFP. 

A relatora apoia a posição do Parlamento no sentido de aumentar o objetivo global de 
despesas do orçamento da UE de 25 para 30 %, a atingir o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, até 2027. Além disso, tendo em conta a meta da UE em matéria de integração das 
alterações climáticas, as ações relacionadas com o clima também serão financiadas a partir de 
vários outros programas no próximo QFP. 

A relatora considera importante assegurar o reforço financeiro das ações ambientais. Por 
conseguinte, propõe a atribuição de mais financiamento aos subprogramas relacionados com o 
ambiente no âmbito do programa LIFE. 

A relatora reconhece o bom trabalho da Comissão, em especial salientando o papel de 
catalisador do financiamento do programa LIFE e a sua complementaridade com outros 
instrumentos da União. 

A relatora congratula-se igualmente com a proposta da Comissão de alargar e reforçar a 
utilização de projetos integrados estratégicos, que tiveram impactos positivos nas inovações 
no domínio do ambiente. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos 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 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Refletindo a importância de dar 
uma resposta ao problema das alterações 

(24) Refletindo a importância de dar 
uma resposta ao problema das alterações 
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climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o programa deve 
contribuir para integrar a ação climática e 
para atingir a meta global de consagrar 
25 % do orçamento da UE a ações que 
favoreçam a consecução dos 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 execução do 
programa e reanalisadas no contexto dos 
processos de avaliação e de revisão 
pertinentes.

climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o programa deve 
contribuir para integrar a ação climática e 
para atingir a meta global de consagrar 
30 % do orçamento da UE a ações que 
favoreçam a consecução dos 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 execução do 
programa e reanalisadas no contexto dos 
processos de avaliação e de revisão 
pertinentes.

Or. en

Justificação

Na sua resolução de 14 de março de 2018, sobre o próximo QFP: preparação da posição do 
Parlamento sobre o QFP pós-2020 (2017/2052 (INI)), apelou a que fosse atingido o mais 
rapidamente possível, e o mais tardar até 2027, um objetivo de 30 % de despesas 
orçamentais da UE para apoiar os objetivos em matéria de clima.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
programa para o período 2021-2027 é de 
5 450 000 000 EUR a preços correntes.

1. A dotação financeira para a execução do 
programa no período de 2021-2027 é de 
6 442 000 000 EUR, a preços de 2018 
(7 272 000 000 EUR, a preços correntes).

Or. en

Justificação

Propõe-se que a dotação financeira seja alterada em conformidade com as resoluções do PE 
de 14 de março e de 30 de maio sobre o próximo QFP.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 3 500 000 000 EUR para o domínio do 
Ambiente, dos quais:

a) 70 %, o que corresponde a 
4 509 400 000 EUR, a preços de 2018 
(5 090 400 000 EUR a preços correntes),
para o domínio do Ambiente, dos quais

Or. en

Justificação

O programa LIFE é o único fundo da UE totalmente dedicado aos objetivos ambientais e 
climáticos. Embora as ações relacionadas com o clima também sejam financiadas, a título do 
objetivo da União em matéria de integração das questões climáticas, por fundos provenientes 
de vários outros programas no próximo QFP, é fundamental garantir um reforço financeiro 
em prol do ambiente. Por conseguinte, justifica-se a atribuição de mais financiamento aos 
subprogramas relacionados com o ambiente no âmbito do programa LIFE (70 %, em vez dos 
64,2 % propostos pela Comissão).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) 2 150 000 000 EUR para o subprograma 
Natureza e biodiversidade;

1) 61 %, o que corresponde a 
2 750 734 000 EUR, a preços de 2018 
(3 105 400 000 EUR a preços correntes),
para o subprograma Natureza e 
biodiversidade;

Or. en

Justificação

O programa LIFE é o único fundo da UE totalmente dedicado aos objetivos ambientais e 
climáticos. Embora as ações relacionadas com o clima também sejam financiadas, a título do 
objetivo da União em matéria de integração das questões climáticas, por fundos provenientes 
de vários outros programas no próximo QFP, é fundamental garantir um reforço financeiro 
em prol do ambiente. Por conseguinte, justifica-se a atribuição de mais financiamento aos 
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subprogramas relacionados com o ambiente no âmbito do programa LIFE (70 %, em vez dos 
64,2 % propostos pela Comissão).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) 1 350 000 000 EUR para o subprograma 
Economia circular e qualidade de vida;

2) 39 %, o que corresponde a 
1 758 666 000 EUR, a preços de 2018 
(1 958 256 000 EUR a preços correntes),
para o subprograma Economia circular e 
qualidade de vida;

Or. en

Justificação

O programa LIFE é o único fundo da UE totalmente dedicado aos objetivos ambientais e 
climáticos. Embora as ações relacionadas com o clima também sejam financiadas, a título do 
objetivo da União em matéria de integração das questões climáticas, por fundos provenientes 
de vários outros programas no próximo QFP, é fundamental garantir um reforço financeiro 
em prol do ambiente. Por conseguinte, justifica-se a atribuição de mais financiamento aos 
subprogramas relacionados com o ambiente no âmbito do programa LIFE (70 %, em vez dos 
64,2 % propostos pela Comissão).

Alteração 6

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) 30 %, o que corresponde a 
1 932 600 000 EUR, a preços de 2018 
(2 182 000 000 EUR a preços correntes), 
para o domínio da Ação Climática, dos 
quais

Or. en

Justificação

O programa LIFE é o único fundo da UE totalmente dedicado aos objetivos ambientais e 
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climáticos. Embora as ações relacionadas com o clima também sejam financiadas, a título do 
objetivo da União em matéria de integração das questões climáticas, por fundos provenientes 
de vários outros programas no próximo QFP, é fundamental garantir um reforço financeiro 
em prol do ambiente. Por conseguinte, justifica-se a atribuição de mais financiamento aos 
subprogramas relacionados com o ambiente no âmbito do programa LIFE (70 %, em vez dos 
64,2 % propostos pela Comissão).

Alteração 7

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;

1) 49 %, o que corresponde a 
946 974 000 EUR, a preços de 2018 
(1 069 180 000 EUR a preços correntes),
para o subprograma Atenuação das 
alterações climáticas e adaptação aos seus 
efeitos;

Or. en

Justificação

O programa LIFE é o único fundo da UE totalmente dedicado aos objetivos ambientais e 
climáticos. Embora as ações relacionadas com o clima também sejam financiadas, a título do 
objetivo da União em matéria de integração das questões climáticas, por fundos provenientes 
de vários outros programas no próximo QFP, é fundamental garantir um reforço financeiro 
em prol do ambiente. Por conseguinte, justifica-se a atribuição de mais financiamento aos 
subprogramas relacionados com o ambiente no âmbito do programa LIFE (70 %, em vez dos 
64,2 % propostos pela Comissão).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) 1 000 000 000 EUR para o subprograma 
Transição para as energias limpas.

2) 51%, o que corresponde a 
985 626 000 EUR, a preços de 2018 
(1 112 820 000 EUR a preços correntes),
para o subprograma Transição para as 
energias limpas.
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Or. en

Justificação

O programa LIFE é o único fundo da UE totalmente dedicado aos objetivos ambientais e 
climáticos. Embora as ações relacionadas com o clima também sejam financiadas, a título do 
objetivo da União em matéria de integração das questões climáticas, por fundos provenientes 
de vários outros programas no próximo QFP, é fundamental garantir um reforço financeiro 
em prol do ambiente. Por conseguinte, justifica-se a atribuição de mais financiamento aos 
subprogramas relacionados com o ambiente no âmbito do programa LIFE (70 %, em vez dos 
64,2 % propostos pela Comissão).

Alteração 9

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 
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 30 % 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.
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Or. en

Justificação

Na sua resolução de 14 de março de 2018, sobre o próximo QFP: preparação da posição do 
Parlamento sobre o QFP pós-2020 (2017/2052 (INI)), apelou a que fosse atingido o mais 
rapidamente possível, e o mais tardar até 2027, um objetivo de 30 % de despesas 
orçamentais da UE para apoiar os objetivos em matéria de clima.
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