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Programa LIFE e mais além:
sustentabilidade através do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para o 

período 2014-2020

As discussões sobre o programa LIFE deverão ter lugar no contexto de uma reflexão mais 
alargada sobre a forma como garantir que a UE atinja as metas de sustentabilidade da 
Estratégia Europa 2020. Este documento de trabalho desenvolve, por conseguinte, uma 
reflexão específica sobre o LIFE, com vista a uma consideração mais global dos elementos de 
sustentabilidade no próximo QFP. 

Certamente, um quadro legislativo sólido em domínios relacionados com o ambiente e o 
clima é uma condição prévia essencial para uma via de desenvolvimento sustentável. No 
entanto, a escolha de investimentos no quadro orçamental global pode aumentar 
significativamente as possibilidades de mudança.

A parte inerentemente «verde» do orçamento, sob a forma do instrumento LIFE proposto, 
corresponde a apenas 0,3 % do orçamento da UE. Se a transformação numa economia hipo-
carbónica e eficiente em termos de recursos for um objetivo sério, estes fundos são 
obviamente insuficientes. O LIFE será apenas capaz de colmatar as lacunas não cobertas pela 
integração da sustentabilidade em todos os fundos da UE. 
A Comissão estima que os fundos necessários para atingir os objetivos ambientais e 
climáticos rondem os 316 mil milhões de euros por ano, atendendo apenas a áreas 
selecionadas1. Agora, com as negociações sobre o QFP global e 58 propostas legislativas 
setoriais a decorrer, é o momento de examinar cuidadosamente em que medida as maiores 
categorias de despesas do QFP respeitam as necessidades financeiras do desenvolvimento 
sustentável. 

Estas reflexões são também motivadas pela procura de um orçamento da UE eficiente em 
termos de custos e consistente: a integração permite alcançar, em simultâneo, vários objetivos 
políticos; o enorme potencial de emprego e de progresso tecnológico que uma economia 
eficiente em termos de recursos oferece já foi extensivamente demonstrado. Não fazer uso 
deste potencial seria altamente irresponsável, atendendo, sobretudo, ao facto de o orçamento 
da UE ser pequeno.

Sustentabilidade nas propostas da Comissão relativas ao QFP

Na sua Comunicação intitulada «Um Orçamento para a Europa 2020» e nos documentos que 
a acompanham, a Comissão propõe garantir os investimentos no ambiente e clima através da 
combinação da integração e de um instrumento dedicado (LIFE). Identifica ainda a 
condicionalidade na utilização de outros fundos e a eco-condicionalidade na política agrícola 
como elementos-chave para desencadearem esses investimentos. Sugere a afetação de 20 % 
dos fundos do QFP para atividades de política climática. Mais concretamente, os seguintes 
elementos de sustentabilidade podem ser encontrados nas propostas: 

                                               
1 Um orçamento para a Europa 2020, SEC(2011) 868 final, capítulo 11.
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Disposições horizontais
 Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo: a orientação clara para a transição 

orçamental para uma economia hipo-carbónica e eficiente em termos de recursos é uma 
prioridade.

 Identificação das despesas relacionadas com a biodiversidade e o clima:2 A Comissão 
sugere que se classifique toda a despesa como apenas relacionada com o clima (100 %), 
significativamente relacionada com o clima (40 %); ou não relacionada com o clima 
(0 %). Procedimentos semelhantes deverão ser estabelecidos para as despesas relacionadas 
com o ambiente e a biodiversidade. 

 Quadro Estratégico Comum (QEC) e Regulamento de Disposições Comuns (RDC):3 O 
QEC traduz os objetivos da Europa 2020 em 11 objetivos temáticos para os investimentos 
da UE no terreno, três dos quais estão claramente relacionados com o clima/ambiente. O 
QEC visa estabelecer a coordenação entre os cinco fundos que cobre4 e com outros fundos 
e políticas da UE. Refere o programa LIFE como um domínio político em que as 
complementaridades entre os diferentes instrumentos da União ao nível nacional e 
regional serão exploradas, especificamente no que se refere ao conceito de Projetos 
Integrados (PI) no LIFE.
Com base no QEC, o RDC prevê mais regulamentações técnicas sobre a implementação e 
introduz o novo conceito de condicionalidades ex ante, com diversas condições relevantes 
tanto para o clima, como para o ambiente (RDC, anexo IV). O cumprimento destas 
condições seria avaliado no Contrato de Parceria entre o Estado-Membro e a Comissão e, 
em caso de incumprimento persistente, poderia levar à suspensão dos fundos.

 Definição/Acompanhamento de objetivos A maioria das propostas legislativas do QFP 
contém objetivos claros e mensuráveis, relacionados, em parte, com o ambiente e o clima, 
e prevê um quadro para o controlo do desempenho. 

Disposições específicas a fundos
 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional:5 é sugerida a afetação de recursos para a 

eficiência energética e energias renováveis, a inovação e o apoio às PME - pelo menos 
80 % para as regiões mais desenvolvidas e pelo menos 50 % para as regiões menos 
desenvolvidas. 5 % dos recursos serão afetados ao desenvolvimento urbano sustentável.

 Fundo de Coesão:6 é proposta uma focalização na melhoria do ambiente, no 
desenvolvimento sustentável e nas redes transeuropeias de transportes (RTE-T). A 
proteção e reabilitação da biodiversidade, a melhoria do ambiente urbano e a redução da 
poluição do ar devem também ser abordadas.

 Mecanismo Interligar a Europa (CEF):7 uma grande parte dos 50 mil milhões de euros 
sugeridos pelo orçamento do CEF destina-se a redes de transporte, regidas pelas 

                                               
2 COM(2011) 500, CPR COM(2011) 615: cons. 12 & artigo 8.º. 
3 RDC COM(2011) 615: artigo 9.º, artigo 17.º, Anexo IV, artigos 47.º e 54.º; QEC: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER),  Fundo Social Europeu (FSE), Fundo de Coesão 
(FC), Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas (FEAMP).
5 COM(2011) 614: artigos 4.º, 5.º e 7.º.
6 COM(2011) 612: artigos 2.º e 3.º.
7 COM(2011) 665; RTE-T: COM(2011) 650/2; RTE-E: COM(2011) 658.
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orientações das RTE-T, com prioridade para o setor ferroviário. O cumprimento das metas 
climáticas «20-20-20» da UE é um dos objetivos gerais do CEF. As redes transeuropeias 
de energia (RTE-E) visam acelerar a renovação das infraestruturas energéticas existentes e 
a implantação de outras novas para alcançar os objetivos energéticos e climáticos da UE.

 Fundo Social Europeu Não contribuindo diretamente para os objetivos ambientais ou 
climáticos, o FSE poderá apoiar, em parte, a transição para uma economia hipo-carbónica 
e eficiente em termos de recursos através de ações educativas e formativas 
correspondentes.

 PAC, Regime de Pagamento Direto:8 a Comissão propõe a chamada «ecologização do 
primeiro pilar da PAC», sendo dada prioridade a 30 % dos pagamentos diretos para 
«medidas para a ecologização», tais como as pastagens permanentes, a diversificação de 
culturas e as superfícies de interesse ecológico. É sugerido o reforço de algumas 
disposições relativas à condicionalidade.

 Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural:9 a gestão de recursos naturais, a 
ação climática e o desenvolvimento inclusivo das zonas rurais estão entre os principais 
objetivos do FEADER. A Comissão propõe que os Estados-Membros continuem a gastar, 
pelo menos, 25 % da sua dotação para o desenvolvimento rural na gestão dos solos e em 
medidas de atenuação das/adaptação às alterações climáticas e que integrem a sua 
abordagem de forma a responder às necessidades específicas das zonas Natura 2000. 

 Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas:10 a redução do impacto das 
pescas no ambiente marinho está entre as prioridades do FEAMP, bem como a proteção e 
a reabilitação da biodiversidade marinha e dos ecossistemas, e a promoção de uma 
aquicultura sustentável. Trata-se do único fundo que fomenta especificamente a 
coordenação com Projetos Integrados no programa LIFE.

 Horizonte 2020:11 o programa-quadro de investigação e inovação incidirá especificamente 
sobre a eficiência na utilização de recursos, a ação climática e as matérias-primas, com 
uma dotação dedicada de 3,1 mil milhões de euros (preços de 2011). Irá ainda apoiar a 
eficiência na utilização dos recursos e o clima ao longo de todas as linhas de ação 
relevantes.

Sustentabilidade no posicionamento do Parlamento relativamente às propostas do QFP

O Parlamento expressou as suas opiniões sobre a sustentabilidade do financiamento da UE em 
diversos documentos. A resolução do QFP realça que o financiamento da UE deveria, sempre 
que possível, contribuir para mais do que um objetivo de política de cada vez. A ação 
climática deveria ser integrada em todos os setores relevantes da despesa. No que diz respeito 
à identificação da despesa relacionada com o ambiente e o clima, o PE apoia a obrigação de 
identificar o contributo dos programas setoriais para cumprir os objetivos climáticos «20-20-
20» e os objetivos da iniciativa emblemática «Uma Europa eficiente em termos de recursos». 
Mais especificamente, o PE solicita a fixação das metas climáticas e ambientais na política de 
investigação, nas infraestruturas de transporte e energia, na Política Agrícola Comum e na 

                                               
8 COM(2011) 625: artigos 29.º a 33.º; COM(2011) 628: título VI, anexo II.
9 COM(2011) 627: cons. 28, 31, artigos 9.º, 22.º a 26.º, 29.º a 32.º, 35.º, 39.º e 74.º a 76.º.
10 COM(2011) 804: artigos 6.º, 10.º, 36.º, 37.º, 38.º, 52.º a 54.º e 81.º, alínea d).
11 COM(2011) 809 / COM(2011) 811: anexos; COM(2011) 808: secção 3.
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Política de Coesão.12

Na sua resolução sobre um Roteiro de transição para uma economia hipo-carbónica 
competitiva em 2050, o PE apela a uma maior consistência entre as políticas comunitárias, de 
forma a alcançar os objetivos do roteiro e garantir que as suas prioridades são totalmente 
integradas no QFP para o período de 2014-2020. Apoia a intenção de integrar o financiamento 
relacionado com o clima e a afetação de 20 % do FEDER a investimentos em energias 
renováveis e eficiência energética.

Pontos de reflexão
1. Dada a intenção do PE e da Comissão de utilizarem o programa LIFE apenas como um 
instrumento complementar à integração do ambiente e da ação climática nos maiores 
fundos da UE - estarão as propostas atuais à altura deste objetivo? 

2. O financiamento necessário à rede Natura 2000 foi avaliado em, pelo menos, 5,8 mil 
milhões de euros por ano. Considerando que é difícil de determinar a dotação exata dos 
fundos da UE para a rede Natura 2000, o financiamento da biodiversidade, ao abrigo da 
política de coesão, tem estado abaixo da média de outras categorias de despesas e calcula-se 
que o total de todos os fundos tenha coberto apenas 20 % das necessidades de financiamento 
da rede Natura 2000. Como pode ser garantido, de forma fiável, um financiamento suficiente 
para a política de biodiversidade da UE?

3. As dificuldades de identificação das despesas relacionadas com o ambiente e o clima 
têm sido repetidamente criticadas. Serão as mudanças propostas ao sistema de codificação 
suficientes para provar ao público onde, precisamente, é que a UE investe em bens ambientais 
públicos comuns?

4. As condicionalidades ex ante nos fundos do QEC, bem como as disposições de 
condicionalidade no primeiro pilar da PAC, vinculam o cumprimento da legislação da UE ao 
desembolso dos fundos. Estarão preenchidos todos os requisitos ambientais e legislativos 
relevantes?

5. As condicionalidades ex ante preveem o estabelecimento obrigatório de um sistema 
estatístico e de indicadores de resultados. Que opções oferece o novo QFP para o 
cumprimento dos objetivos da legislação adotada pelo PE sobre as contas económicas do 
ambiente e a resolução sobre um indicador «Para Além do PIB»?

                                               
12 Ver resolução sobre o QFP e parecer da ENVI sobre a resolução do QFP de 27.1.2011.


