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Debilitar o programa LIFE: evitar os elementos não sustentáveis do QFP

A transição para uma economia sustentável, hipocarbónica, rica em biodiversidade, eficiente 
em termos de recursos e inclusiva requer não só o direcionamento de todos os fundos para os 
respetivos objetivos, como também as salvaguardas para assegurar que os fundos não são 
aplicados de forma contraproducente e comprometam o objetivo primordial. 

Sem querer pôr em causa a necessidade de grandes projetos de infraestruturas cofinanciados 
pela UE, diversos exemplos demonstram que as considerações ambientais não foram 
colocadas em pé de igualdade na análise dos benefícios de um projeto ou programa. Esse 
apoio financeiro «incoerente» oscila entre despesas para a construção de estradas em áreas 
ricas em biodiversidade e medidas de transporte com grande impacto de CO2, e fundos que 
confinam as nossas sociedades em infraestruturas insustentáveis (como os aterros) ou no 
aumento da capacidade de pesca em zonas cujas unidades populacionais de peixe estão 
submetidas a um esforço de pesca excessivo1. No atual período financeiro, cerca de 51 % das 
despesas com infraestruturas estão ligadas à construção de aeroportos ou estradas, em 
comparação com 29 % para os caminhos-de-ferro e 1 % para as redes de transporte 
inteligentes2.
O Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho comprometeram-se, em várias ocasiões, a 
eliminar gradualmente as subvenções prejudiciais ao ambiente3. A definição deste conceito 
constitui um desafio e deve ter em consideração o contexto do desenvolvimento regional. 
Porém, não há dúvida de que os investimentos incompatíveis contribuem para o 
enfraquecimento do potencial valor acrescentado do financiamento da UE e deveriam ser 
rigorosamente reduzidos. 

Presentemente, diferentes mecanismos de proteção do ambiente, da biodiversidade ou de 
«resistência» às alterações climáticas estão a ser aplicados ou são previstos nas propostas do 
QFP da Comissão:
 Proteção do ambiente e resistência às alterações climáticas: No documento de trabalho 

dos serviços da Comissão que acompanha a proposta do QFP, a Comissão refere-se às 
Avaliações Ambientais Estratégicas – AAE (para programas) e às Avaliações do Impacto 
Ambiental – AIA (para projetos) como o principal instrumento de proteção do ambiente e 
resistência às alterações climáticas.

                                               
1 No documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanharam a proposta QFP, a Comissão refere-se 
ao financiamento de novos aeroportos ao abrigo dos fundos de coesão e ao apoio da irrigação excessiva e 
fragmentação de solos ao abrigo dos Planos de Desenvolvimento Rural como exemplos de atividades que podem 
ter tido impactos negativos no ambiente e no clima ou práticas insustentáveis consolidadas. O contributo das 
subvenções às pescas para a manutenção artificial da sobrecapacidade de pesca foi reconhecida no Livro Verde 
da Comissão «Reforma da PCP» COM(2009)163, assim como no Relatório Especial n.º 12/2011 do Tribunal de 
Contas Europeu. Além do estudo do PE sobre subvenções da UE que favorecem práticas poluentes e não 
sustentáveis, DG IPOL, fevereiro de 2011, existem inúmeros estudos sobre esta matéria.
2 Subvenções da UE que favorecem práticas poluentes e não sustentáveis, DG IPOL, fevereiro de 2011, p. 42.
3 INI/2009/2152 sobre o Livro Branco da Comissão intitulado «Adaptação às alterações climáticas»; conclusões 
aprovadas em outubro de 2009 e em dezembro de 2010 pelo Conselho «Ambiente»; Estratégia Europa 2020, 
COM(2010) 2020; Avaliação Intercalar do Sexto Programa Comunitário de Ação no domínio do Ambiente, 
COM(2007) 225; CE (2006): Nova Estratégia da UE para o Desenvolvimento Sustentável; a nível internacional: 
Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 (Nagoya), Declaração do G20 em Pittsburgh de 2009.
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 A condicionalidade ex ante no quadro das AAE/AIA: Uma das condicionalidades gerais 
ex ante para os fundos do Quadro Estratégico Comum (QEC) requer a existência de um 
mecanismo que garanta a implementação efetiva e a aplicação da legislação ambiental da 
UE em matéria de AIA e AAE (Regulamento relativo às disposições comuns, anexo IV).

 Política de coesão: O Regulamento relativo às Disposições Comuns (RDC) prevê que os 
contratos de parceira incluam uma avaliação do cumprimento das condicionalidades e 
avaliações ex ante anteriormente mencionadas e uma AAE, se necessário (artigo 14.º).Os 
grandes projetos devem ser sujeitos a uma AIA e a uma avaliação de atenuação e 
adaptação às condições climáticas (artigo 91.º).

 Mecanismo Interligar a Europa (CEF), RTE-T, RTE-E: Na sua proposta QFP, a 
Comissão sugere critérios de desenvolvimento sustentáveis para infraestruturas físicas e 
de TI no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa. Nas propostas, são referidos 
procedimentos importantes para reduzir o impacto ambiental relativamente à RTE-T 
(artigo 42.º) e RTE-E (artigo 8.º). Relativamente à construção de estradas financiadas pelo 
CEF, esta será apoiada apenas nos países beneficiários do Fundo de Coesão (através de 
uma dotação financeira de 10 mil milhões de euros do Fundo de Coesão reservada para 
esse fim) e apenas nos troços transfronteiriços. Ao abrigo da Política de Coesão, o 
cofinanciamento para estradas continua a ser possível (artigo 11.º, n.º 3, do CEF). As 
orientações para a RTE-E estipulam como critérios para a seleção de projetos de interesse 
comum a apresentação de viabilidade ambiental e sustentabilidade, nomeadamente através 
do transporte de eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis (artigo 
4.º).

 FEADER: A proposta para um Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
inclui várias novas disposições para evitar danos ambientais, tais como condições relativas 
à redução do uso de água, quando se trate do financiamento de sistemas de irrigação4. As 
condicionalidades específicas ex ante estabelecidas no anexo IV do FEADER pretendem 
igualmente assegurar a existência de um sistema regulamentar para evitar impactos 
negativos no ambiente.

 Subvenções ao setor das pescas O Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas (FEAMP) agora proposto exclui o financiamento de determinadas atividades que 
potencialmente contribuem para a sobrecapacidade, tais como o apoio à construção de 
novos portos, novas lotas ou substituição de motores (artigo 39.º, n.º 41). O artigo 13.º 
estipula que as operações que aumentam a capacidade de pesca de um navio não são 
elegíveis ao abrigo do FEAMP. Isto não espelha os impactos negativos da manutenção das 
capacidades de pesca ao nível atual. Continuariam a ser apoiados alguns potenciais 
investimentos no aumento da capacidade instalada ou prejudiciais ao ambiente 
(transformação, medidas de comercialização, melhoramentos e modernização de portos, 
aquacultura). As condicionalidades ex ante gerais e específicas relacionadas com o 
ambiente (anexo III do FEAMP), inclusive quanto à capacidade administrativa para 
respeitar os requisitos de recolha de dados enunciados no regulamento da PCP, 
contribuirão igualmente para evitar impactos negativos na sustentabilidade das pescas da 
UE.

                                               
4 Ver artigo 46.º, n.º 1, do Regulamento relativo ao desenvolvimento rural; aumento da área irrigada: artigo 46.º, 
n.º 3; limites para investimentos: artigo 18.º, n.º 2.
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 Natura 2000: Na sua comunicação «Financiamento da rede Natura 2000», a Comissão 
compromete-se a continuar a trabalhar com os Estados-Membros de forma a garantir que 
os fundos da UE não sejam utilizados para danificar as zonas abrangidas pela rede Natura 
2000. Isto inclui a aplicação correta das garantias processuais em relação aos planos e 
projetos que são suscetíveis de afetar significativamente a rede Natura 2000, nos termos 
do artigo 6.º, n.os 3 e 4, da Diretiva Habitats, inclusive no que diz respeito a grandes 
projetos de infraestruturas. Esta «proteção da biodiversidade» é considerada um 
instrumento fundamental para a integração.

Na sua resolução relativa ao QFP, o Parlamento Europeu apoia a ideia de que o conjunto de 
todos os financiamentos da UE deve conduzir a uma melhoria do estado geral do ambiente da 
Europa e, por conseguinte, propõe que os efeitos climáticos e ambientais positivos e negativos 
dos fundos da UE sejam analisados em níveis agregados.

Na sua resolução sobre um Roteiro de transição para uma economia hipocarbónica 
competitiva em 2050, o Parlamento solicita uma coerência com as prioridades do Roteiro em 
relação aos novos investimentos previstos em infraestruturas de transportes, recordando que 
os 1,5 biliões de euros solicitados pela Comissão, para as duas próximas décadas, entre 2010-
2030, correm o risco de não serem canalizados para as prioridades hipocarbónicas adequadas. 
Por conseguinte, o Parlamento salienta a necessidade de «ecologizar» o orçamento da UE no 
domínio das infraestruturas, em especial no que respeita aos Fundos Estruturais e ao Fundo de 
Coesão. Além disso, o PE, entre outros, apela a uma ação coordenada destinada a identificar e 
a eliminar gradualmente todas as subvenções prejudiciais ao ambiente até 2020.
As principais categorias de despesa do orçamento da UE, no âmbito da política de coesão e 
agrícola, foram sujeitas a uma série de análises exaustivas nas últimas décadas. Pela primeira 
vez, o Parlamento é um parceiro em pé de igualdade no processo de tomada de decisão 
legislativa em todos os principais fundos da UE. Os meses seguintes irão revelar se as 
negociações em curso conseguirão garantir que os numerosos ensinamentos retirados dos 
últimos períodos de financiamento, em relação aos recursos mal afetados e incoerentemente 
despendidos, serão efetivamente espelhados nos fundos reformados, no âmbito do próximo 
QFP.

Pontos de reflexão

1. O Regulamento relativo às Disposições Comuns inclui a obrigação de transpor e aplicar 
efetivamente a legislação em matéria de AIA e AAE como uma condicionalidade ex ante
geral. Será isto suficiente para evitar, tanto quanto possível, despesas prejudiciais ao 
ambiente? Como poderemos garantir que uma AIA/AAE reforçada já sejam aplicadas durante 
as fases preparatórias (antes de 2014) em relação aos contratos de parceria e aos programas 
operacionais? Que outras medidas deverão ser tomadas para evitar o financiamento de 
infraestruturas que já não estejam adaptadas à legislação da UE em matéria de ambiente e às 
metas de sustentabilidade?

2. Atualmente, a AIA e a AAE não são efetivamente capazes de evitar despesas com 
consequências negativas para o clima e o ambiente. No seu projeto de resolução sobre o 7.º 
Programa de Ação em matéria de Ambiente, a comissão ENVI solicita uma revisão da 
diretiva relativa às AIA – esta revisão está prevista pela Comissão em 2012. Que alterações 
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sistémicas não podem ser realizadas no âmbito das diretivas, mas deverão ser introduzidas nas 
regras de financiamento dos fundos do QFP atualmente em discussão?

3. O Parlamento Europeu solicitou na sua Resolução sobre o QFP uma análise às despesas no 
domínio do ambiente e do clima ao nível agregado. A metodologia denominada «marcadores 
do Rio» visa seguir as despesas «positivas» do ponto de vista do clima, do ambiente e da 
biodiversidade, mas não tem em conta as despesas «negativas». Como se poderá melhorar 
esta situação? 

4. Observou-se que o atual imperativo do crescimento a curto prazo, sobretudo nos países 
mais atingidos pela dívida e pela crise económica, teve consequências significativas em 
relação aos procedimentos de licenciamento de grandes projetos de infraestruturas e à 
consideração das questões de sustentabilidade em geral. Como poderá o próximo QFP 
contribuir para evitar definitivamente essas decisões de investimento insustentáveis e de vistas 
curtas, tomadas com o apoio dos fundos da UE?


