
AD\854921PT.doc PE454.369v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2010/2211(INI)

27.1.2011

PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

dirigido à Comissão Especial sobre os Desafios Políticos e os Recursos 
Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 2013

sobre os desafios políticos e os recursos orçamentais para uma União Europeia 
sustentável após 2013
(2010/2211(INI))

Relator de parecer: Gerben-Jan Gerbrandy



PE454.369v02-00 2/7 AD\854921PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\854921PT.doc 3/7 PE454.369v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão 
Especial sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia 
Sustentável Após 2013, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que uma economia sustentável futura é não só um objectivo moral, mas também 
uma necessidade económica; está convicto de que a UE deve conduzir esta transformação 
e promover a transição para uma sociedade sustentável com baixas emissões de carbono, 
graças à redução do consumo energético, à descentralização do abastecimento de energia e 
a uma maior utilização das energias renováveis, garantindo a resiliência dos ecossistemas, 
para manter a indústria europeia competitiva e assegurar um ambiente de vida limpo e 
saudável;

2. Recorda que as próximas perspectivas financeiras da UE deverão permitir atingir os 
objectivos da Estratégia UE 2020, especialmente os objectivos 20/20/20 no domínio do 
clima e da energia, incluindo um aumento para 30% do objectivo relativo à redução das 
emissões, e permitir a consecução dos objectivos da iniciativa emblemática "Uma Europa 
eficiente em termos de recursos";

3. Reitera a importância de tornar a economia da UE uma economia eficiente em matéria de 
utilização dos recursos; considera que a UE deveria centrar o seu orçamento na redução da 
utilização de recursos e da dependência das importações, aumentando simultaneamente a 
reciclagem e a recuperação nos domínios dos resíduos, da água, das matérias-primas e dos 
solos;

4. Sublinha a necessidade de reforçar a integração da legislação e dos objectivos da UE nos 
domínios ambiental, da saúde pública e do clima nas políticas sectoriais (incluindo a PAC, 
a política de coesão, a política dos consumidores, a PCP e a política de desenvolvimento); 
sugere, pois, a configuração das finanças da UE de modo a assegurar o cumprimento da 
legislação da UE no domínio ambiental e da saúde pública e o contributo activo da 
despesa executada através do orçamento da UE para os objectivos da UE no domínio da 
política ambiental e, tal como propõe a reapreciação do orçamento realizada pela 
Comissão, a inclusão da obrigação de identificar de forma transparente os âmbitos em que 
os programas sectoriais contribuíram para os objectivos ligados às alterações climáticas 
especificados na Estratégia Europa 2020; sublinha a importância dos programas futuros de 
investigação e inovação na realização dos objectivos da UE em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

5. Manifesta a convicção de que o orçamento da UE deve apoiar a oferta de bens públicos 
susceptíveis de não serem supridos pelo mercado em quantidade suficiente; entre os bens 
públicos de natureza ambiental incluem-se a preservação da biodiversidade e dos 
ecossistemas, os espaços naturais, a estabilidade do clima e a capacidade de absorção de 
carbono, o fornecimento e a qualidade da água, a qualidade do ar e dos solos, a resistência 
ao fogo e às inundações, bem como a manutenção do valor das paisagens culturais e 
históricas; considera, portanto, que a Política Agrícola Comum deve recompensar os 
agricultores e os responsáveis pela gestão das terras pelo fornecimento de bens públicos, 
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como, por exemplo, um mundo rural atractivo e rico em biodiversidade, e que os Fundos 
Estruturais e de Coesão devem promover o desenvolvimento ecológico sustentável e a 
transição para uma sociedade com baixo consumo de energia e eficiente na utilização dos 
recursos;

6. Solicita que todos os instrumentos das políticas estruturais e de coesão para o novo 
período de financiamento estejam orientados para a consecução de uma redução rentável 
dos gases com efeito de estufa em linha com um objectivo mais ambicioso de redução de 
emissões para 2020, em conformidade com o objectivo 2º C; 

7. Salienta a necessidade de alargar as contas nacionais e europeias às questões ambientais, a 
fim de facilitar a transformação ecológica da economia europeia, capaz de gerar, a longo 
prazo, o crescimento económico e a prosperidade, tal como foi afirmado nomeadamente 
no relatório "O Ambiente na Europa – Situação e Perspectivas 2010", da Agência 
Europeia do Ambiente;

8. Manifesta a sua convicção de que só um orçamento coerente da UE pode efectivamente 
proporcionar os melhores resultados; reitera que, para haver uma política orçamental mais 
coerente, é indispensável que haja coerência não só entre as diferentes políticas, mas 
também entre os orçamentos nacionais e o orçamento da UE;

9. Salienta que a despesa da UE deve ser melhor orientada e concentrada em projectos 
capazes de gerar o maior número de benefícios públicos a nível europeu e de contribuir 
para a consecução dos grandes objectivos europeus, como a transição para uma economia 
com baixas emissões de carbono e um apoio coerente a um crescimento ecológico limpo;

10. Está preocupado com as implicações financeiras e políticas de subvenções prejudiciais 
para o ambiente; considera que o financiamento europeu não deve ter impactos negativos 
sobre o ambiente, as alterações climáticas, os ecossistemas e a biodiversidade no interior e 
exterior da UE; solicita, por conseguinte, à Comissão que identifique, e que 
posteriormente a UE suprima, todas as subvenções prejudiciais para o ambiente o mais 
brevemente possível e o mais tardar até 2020, em conformidade com os compromissos 
assumidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica, em Nagoya e que se comprove 
que o conjunto do orçamento respeita o clima e a biodiversidade; considera que a 
supressão dessas subvenções prejudiciais permitirá libertar verbas que poderão ser 
utilizadas, por exemplo, para a criação de empregos verdes; solicita também que os 
pagamentos europeus sejam avaliados antes da execução, a fim de garantir que não têm 
efeitos negativos nem prejudicam os objectivos europeus nos domínios do clima, da 
energia, da biodiversidade e dos recursos;

11. Manifesta a sua convicção de que, antes da execução orçamental, se deve comprovar que 
o financiamento da UE respeita o clima e o ambiente, de forma a garantir que o orçamento 
não tem um impacto negativo sobre os objectivos europeus em matéria de ambiente, 
clima, biodiversidade ou utilização de recursos; reitera que esta verificação deve ser 
acompanhada de um controlo adequado para garantir a consecução dos objectivos fixados 
e o cumprimento dos requisitos previstos e promover activamente a consecução dos 
objectivos relacionados com o clima, a energia e a biodiversidade para 2020;

12. Manifesta a sua preocupação pela falta de transparência nas despesas da União e a sua 
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convicção de que um processo de informação aberto e transparente dirigido a todos os 
cidadãos permitiria fortalecer o futuro da comunidade, e que o orçamento da UE deveria, 
por conseguinte, garantir a divulgação integral, atempada e acessível das despesas nele 
inscritas;

13. Reitera a importância de alcançar os objectivos da UE para o clima e a biodiversidade e 
solicita à UE que assegure que estes objectivos sejam reflectidos em todas as outras 
políticas; convida a UE a comprometer-se a atribuir financiamento suficiente com carácter 
estrutural para alcançar estes objectivos e a aumentar mais a capacidade dos países em 
desenvolvimento para integrar medidas ambientais e de mitigação e adaptação às 
alterações climáticas em todos os sectores e planos de desenvolvimento económico;

14. Solicita que o orçamento da União Europeia afecte fundos suficientes, numa base 
estrutural, para atingir os seus principais objectivos no domínio do ambiente e para 
orientar o dinheiro inscrito nos diferentes fundos da UE para sectores respeitadores do 
ambiente, como a poupança de energia, as energias renováveis, a agricultura sustentável e 
os transportes públicos, que contribuem para uma economia europeia mais forte e 
resiliente;

15. Defende que, para atingir os objectivos globais da UE em matéria de biodiversidade, deve 
ser garantido, no novo quadro orçamental, o co-financiamento da gestão da rede Natura 
2000 a partir de uma fonte específica; assinala que, de acordo com o relatório TEEB (A 
economia dos ecossistemas e a biodiversidade), o retorno do investimento em conservação 
da biodiversidade chega a ser cem vezes superior;

16. Sublinha a necessidade de garantir uma dotação financeira a longo prazo no próximo 
quadro financeiro plurianual (QFP) para as prioridades no domínio da saúde pública, da 
promoção da saúde e da prevenção de doenças, nomeadamente através de um programa de 
acção estratégica, e gerido de forma mais eficaz, subsequente ao actual Programa de 
Saúde Pública da UE;

17. Reconhece o impacto positivo dos investimentos em infra-estruturas de saúde sobre as 
reformas estruturais no sector da saúde, e sublinha a necessidade de manter e reforçar os 
fundos estruturais atribuídos às infra-estruturas de saúde, apoiando deste modo a 
adaptação e a inovação dos sistemas de saúde em termos de crescimento e 
sustentabilidade;

18. Solicita que o próximo QFP assegure o financiamento adequado da formação, 
investigação e da Agência para promover a abordagem integrada da UE relativamente à 
segurança alimentar e garantir assim a longo prazo um nível elevado de segurança 
alimentar e de saúde e bem-estar animal na UE.

19. Apela a que a educação e a formação contínua sejam considerados factores essenciais para 
a melhoria da saúde pública;

20. Sublinha a importância do programa LIFE + enquanto principal instrumento da UE 
totalmente consagrado ao financiamento do sector do ambiente, e salienta a necessidade 
de reforçar o programa LIFE + no futuro QFP para atingir os objectivos ambientais da 
UE, promovendo sinergias com outros instrumentos financeiros da União;
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21. Insiste em que o Tribunal de Contas Europeu e as autoridades nacionais competentes 
devem avaliar não só a legalidade mas também a eficácia da despesa europeia, avaliando 
simultaneamente em que medida as iniciativas adoptadas contribuem para a consecução 
dos objectivos ambientais;

22. Exorta a Comissão a desenvolver e a apresentar regularmente ao Parlamento Europeu os 
principais indicadores qualitativos e quantitativos de desempenho da execução orçamental 
no quadro do próximo QFP, em complemento do RAL e do RAC;

23. Insta a Comissão a reforçar a eficiência e a eficácia dos próximos instrumentos 
financeiros, melhorando o controlo e as notificações sobre os indicadores qualitativos de 
desempenho;

24. Exorta a Comissão a apresentar os objectivos anuais que deverão ser alcançados no 
próximo QFP, objectivos que permitirão avaliar melhor os resultados obtidos até ao final 
do período de execução do QFP.
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