
DT\840476PT.doc PE454.374v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

22.11.2010

DOCUMENTO DE TRABALHO
sobre os desafios políticos e os recursos orçamentais para uma União Europeia 
sustentável após 2013

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Relator: Gerben-Jan Gerbrandy



PE454.374v01-00 2/2 DT\840476PT.doc

PT

O debate sobre as próximas Perspectivas Financeiras (2014-2020) vem num momento crucial. 
A Europa debate-se com enormes dificuldades económicas. A UE demonstrou uma 
capacidade limitada para combater a recessão económica. Por falta de flexibilidade na área 
das finanças, a UE não soube reagir adequadamente à evolução da situação. A isso, acresce a 
circunstância de a utilização dos fundos disponíveis estar ainda a ser feita de acordo com as 
prioridades europeias de 2005, ano em que foram aprovadas as Perspectivas Financeiras em 
vigor. 

O mundo mudou consideravelmente desde 2005, em particular no que toca ao ambiente. 
Confrontada com a escassez de recursos e o endurecimento da legislação ambiental, a 
indústria está a adoptar processos de produção mais sustentáveis e a procurar modos de 
reduzir o consumo de recursos e as emissões de gases com efeito de estufa. Por todo o mundo, 
o investimento em tecnologias ecológicas aumenta rapidamente. Neste momento, a UE está a 
perder o comboio, porquanto o seu investimento em tecnologias respeitadoras do ambiente se 
queda aquém, por exemplo, do dos EUA e da China. 

Nas próximas Perspectivas Financeiras, a UE definirá a sua estratégia de investimento futura. 
Dados os desenvolvimentos expostos, o relator considera que é de vital importância ter uma 
perspectiva horizontal. Criar uma economia sustentável, além de um imperativo moral, é uma 
necessidade económica. A UE precisa de avançar para uma economia sustentável para 
aumentar, mas acima de tudo para não perder a sua competitividade.

Consequentemente, os actuais desafios vão além das ambiciosas metas que a UE se fixou, 
nomeadamente em matéria de redução das emissões domésticas de gases com efeito de estufa 
e de estancamento da perda de biodiversidade. Elas prendem-se igualmente com o 
crescimento económico e a criação de emprego futuros. 

Embora não constitua novidade, esta ideia afirma-se de dia para dia com crescente premência 
como a única saída. A UE deve integrar os objectivos ambientais nas suas políticas noutros 
domínios de acção. A integração em causa deve ser extensiva aos recursos financeiros desses 
domínios de acção, como os fundos de desenvolvimento rural e estruturais e os
programas-quadro. Cruciais para a consecução dos objectivos comunitários de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo são os investimentos em programas de investigação e de 
inovação. Na economia assente no conhecimento de hoje, a tecnologia ecológica é 
indispensável.

O orçamento é o instrumento mais eficaz de que a UE dispõe para atingir os seus objectivos. 
Os fundos são, porém, relativamente limitados. Assim, as novas Perspectivas Financeiras 
devem privilegiar a qualidade dos pagamentos, em detrimento da quantidade. O orçamento 
deve ser selectivo e coerente. Hoje, a concessão de subsídios num domínio de intervenção 
conflitua com objectivos prosseguidos noutros domínios. Tal não é próprio de uma utilização 
eficaz de recursos escassos. Conforme acordado no seio do G20 e na Conferência das Partes 
na Convenção sobre Diversidade Biológica que teve lugar em Nagoya, o financiamento 
europeu não deve ter um impacto negativo no ambiente, nas alterações climáticas, nos 
ecossistemas e na biodiversidade, tanto no interior da UE como no fora dela.


