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Deputado Antonio Tajani
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Comissão dos Assuntos Constitucionais
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Assunto: Parecer sobre a celebração do Acordo de Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e 
da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (2018/0427(NLE))

Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar foi incumbida de submeter um parecer à apreciação da comissão a que 
V. Ex.ª preside. Na sua reunião de 6 de novembro de 2019, a comissão decidiu proceder ao 
envio do presente parecer sob a forma de carta.

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar examinou o assunto na 
sua reunião de 21 de janeiro de 2020. No decurso da referida reunião decidiu instar a 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as sugestões que se seguem na proposta de resolução que aprovar.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Pascal Canfin
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SUGESTÕES

1. Considera que o Brexit é uma questão com implicações profundas e duradouras, tanto 
para a UE como para o Reino Unido. A saúde pública, a segurança alimentar e as questões 
ambientais tiveram um papel central nas negociações e no debate público em torno da 
saída do Reino Unido. Tendo em conta estas preocupações, a Comissão ENVI tem estado 
a acompanhar de perto as negociações. 

2. Congratula-se com o facto de o objetivo subjacente ao Acordo de Saída alterado continuar 
a ser o de contribuir para a preservação da paz na ilha da Irlanda e para a defesa e 
salvaguarda do Acordo de Sexta-Feira Santa, em especial evitando uma fronteira rígida e 
protegendo a economia de toda a ilha. O acordo garante igualmente que a ilha da Irlanda 
será considerada uma entidade ambiental única e as normas ambientais se manterão em 
ambos os lados da fronteira invisível. No entender da Comissão ENVI, tal é 
particularmente necessário em virtude de os domínios de cooperação Norte-Sul acordados 
no Acordo de Sexta-Feira Santa incluírem o ambiente e a saúde.

3. Louva a unidade que a UE tem demonstrado ao longo das negociações e os seus esforços 
para evitar as consequências negativas de uma saída sem acordo. Congratula-se com o 
facto de ter sido alcançado um acordo, mas observa que o atual acordo não oferece 
qualquer garantia relativamente às disposições que regerão a futura relação entre o Reino 
Unido – com a exclusão da Irlanda do Norte – e a UE-27 no final do período de transição 
que termina em 31 de dezembro de 2020. Embora haja margem para prolongar este 
período de transição, o Governo do Reino Unido deve solicitar essa prorrogação até junho 
de 2020.

4. Observa que, com a eliminação do mecanismo de salvaguarda do Reino Unido 
(«backstop»), as disposições vinculativas pertinentes em matéria de ambiente também 
expiraram. Regista, em particular, que as cláusulas de não regressão ao nível da proteção 
do ambiente deixaram de ser aplicáveis. Princípios ambientais da UE há muito 
estabelecidos, como o princípio da precaução ou o princípio do «poluidor-pagador», já 
não figuram no Protocolo revisto.

5. O mecanismo de salvaguarda («backstop») do Reino Unido também estipulava que a UE 
e o Reino Unido deviam tomar as medidas necessárias para cumprir os seus respetivos 
compromissos em matéria de acordos internacionais de combate às alterações climáticas, 
incluindo os que aplicam as Convenções-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, como o Acordo de Paris de 2015. A referência ao Acordo de Paris está agora 
ausente do Protocolo revisto, embora figure na Declaração Política.

6. Além disso, o Protocolo inicial determinava que o Reino Unido deveria aplicar um 
sistema de fixação do preço do carbono pelo menos com a mesma eficácia e o mesmo 
âmbito que o Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE, e incluía uma 
disposição que exigia que o Reino Unido implementasse a nível nacional um sistema 
transparente e eficaz de monitorização, comunicação de resultados, supervisão e 
cumprimento das suas obrigações através de um organismo independente e dotado de 
recursos adequados. Estas disposições foram, entretanto, também eliminadas. 
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7. Observa igualmente que, na primeira versão do Protocolo, um Comité Misto composto 
por representantes da UE e do Reino Unido e responsável pela aplicação do Acordo seria 
mandatado para adotar decisões que estabelecessem compromissos mínimos para a 
redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos, o teor máximo 
de enxofre dos combustíveis usados na navegação e as melhores técnicas disponíveis, 
incluindo valores-limite para as emissões, no que respeita às emissões industriais. Em 
caso de litígio sobre a interpretação e aplicação das disposições em matéria de ambiente o 
Comité Misto poderia ser chamado a pronunciar-se. Estas disposições já não são 
aplicáveis. 

8. Além disso, observa que, na Declaração Política revista, a secção sobre as condições de 
equidade para evitar uma concorrência desleal contém agora uma linguagem mais forte 
sobre o respeito das elevadas normas comuns aplicáveis na UE e no Reino Unido no final 
do período de transição, e posteriormente sobre a manutenção, designadamente, de 
normas ambientais de alto nível. A UE e o Reino Unido terão de se assegurar que estas 
normas de alto nível serão mantidas no futuro, dada a natureza não vinculativa da 
Declaração Política e a possibilidade de o Reino Unido poder optar por estabelecer futuros 
acordos comerciais com países terceiros com normas mais baixas. A comissão observa 
que a ratificação de qualquer futuro acordo de comércio livre com o Reino Unido exigirá 
disposições sólidas em matéria de condições de equidade, que serão atentamente 
analisadas pela Comissão ENVI. 

9. Recomenda vivamente que a UE e o Reino Unido procurem cooperar tão estreitamente 
quanto possível na política climática, o que, idealmente, significa que o Reino Unido deve 
participar em todos os instrumentos políticos neste domínio também no futuro.

10. Apela, em particular, a ações específicas para assegurar o acesso contínuo e rápido a 
medicamentos e dispositivos médicos seguros para os doentes, incluindo um 
aprovisionamento seguro e consistente de radioisótopos. A fim de garantir a segurança 
dos doentes, a UE e o Reino Unido devem trabalhar no sentido do reconhecimento mútuo 
das qualificações profissionais, para assegurar a mobilidade dos profissionais de saúde.

A Comissão ENVI considera da maior importância que as suas opiniões e preocupações 
sejam devidamente assinaladas e abordadas, pelo que solicita à Comissão AFCO, competente 
quanto à matéria de fundo, que tenha em conta a sua posição acima referida. 

A Comissão ENVI insta a Comissão AFCO, competente quanto à matéria de fundo, a 
recomendar ao Parlamento que dê a sua aprovação ao projeto de decisão do Conselho relativa 
à celebração do Acordo de Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da 
União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica.


