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B9-0044/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Pacto Ecológico Europeu
(2019/2956(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
(CQNUAC) e o respetivo Protocolo de Quioto,

– Tendo em conta o Acordo adotado na 21.ª Conferência das Partes na CQNUAC 
(COP 21), em Paris, em 12 de dezembro de 2015 (o Acordo de Paris),

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB),

– Tendo em conta os dados científicos mais recentes e mais completos sobre os efeitos 
nocivos das alterações climáticas apresentados no Relatório Especial do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC), intitulado «Aquecimento 
global de 1,5°C», o seu quinto Relatório de Avaliação (RA5) e o respetivo relatório de 
síntese, o seu Relatório Especial sobre as alterações climáticas e os solos e o seu 
Relatório Especial sobre o oceano e a criosfera num clima em mudança,

– Tendo em conta o relatório da Agência Europeia do Ambiente intitulado «The European 
environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable 
Europe» (SOER 2020),

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o documento de 
reflexão da Comissão, de 30 de janeiro de 2019, intitulado «Para uma Europa 
sustentável até 2030» (COM(2019)0022),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «A intensificação da ação da 
UE para proteger as florestas a nível mundial», de 23 de julho de 2019 
(COM(2019)0352) e a Comunicação da Comissão, de 20 de setembro de 2013, sobre 
uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal (COM(2013)0659),

– Tendo em conta a enorme ameaça no que diz respeito à perda de biodiversidade, que é 
descrita no Relatório de Avaliação Global sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos da Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a 
Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos, de 31 de maio de 2019,

– Tendo em conta a 25.ª Conferência das Partes na CQNUAC (COP 25), que se realizou 
em Madrid, Espanha, de 2 a 13 de dezembro de 2019,

– Tendo em conta a 26.ª Conferência das Partes na CQNUAC, que se realiza 
em dezembro de 2020, e o facto de que todas as Partes na CQNUAC devem aumentar 
as suas contribuições determinadas a nível nacional, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris,

– Tendo em conta a 15.ª Conferência das Partes na Convenção sobre a Diversidade 
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Biológica (COP15), que se realiza em Kunming, China, em outubro de 2020, na qual as 
Partes devem decidir sobre o quadro global pós-2020 para travar a perda de 
biodiversidade,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de março de 2019, sobre alterações climáticas – 
uma visão estratégica de longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no clima, em conformidade com o Acordo de Paris1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a Conferência das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, Espanha (COP25)3,

– Tendo em conta o artigo 153.º do TFUE, sobre a proteção social dos trabalhadores,

– Tendo em conta o artigo 9.º do TFUE, que impõe à UE a promoção de um nível elevado 
de emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a exclusão social 
e um nível elevado de educação, formação e proteção da saúde humana,

– Tendo em conta a proposta de regulamento relativo ao Fundo Social Europeu Mais 
(FSE+),

– Tendo em conta as convenções e recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2016, sobre o «dumping» social 
na União Europeia4,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia do Conselho da Europa, na sua versão revista,

– Tendo em conta o estudo da Universidade de Boston, de 2019, intitulado «Pentagon 
Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War»,

– Tendo em conta o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019 do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2 do seu Regimento,

A. Considerando que é fundamental tomar medidas imediatas e ambiciosas para limitar o 
aquecimento global a 1,5°C e evitar uma perda maciça de biodiversidade, a degradação 
dos ecossistemas, a escassez de recursos, a poluição e o aumento dos riscos para a 
saúde; que os efeitos da crise climática já se fazem sentir em todo o mundo e continuam 
a agravar-se a um ritmo alarmante;

1 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0217.
2 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0078.
3 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0079.
4 JO C 204 de 13.6.2018, p. 111.
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B. Considerando que, de acordo com o Relatório de 2019 sobre o Desenvolvimento 
Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, as disparidades no 
desenvolvimento humano continuam a ser generalizadas e estão a surgir novas gerações 
de desigualdades; que estas crescentes desigualdades sociais e económicas devem ser 
abordadas com caráter de urgência e em sintonia com todas as medidas de ação 
climática;

C. Considerando que a crise climática e ambiental exige a adoção de medidas que vão 
além da obsessão com o crescimento económico, a causa principal desta crise, e que o 
Pacto Ecológico Europeu deve ser o início do fim deste dogma destrutivo;

D. Considerando que só as grandes empresas do gás e do petróleo gastaram 250 milhões de 
euros em atividades de representação de interesses junto da UE, desde 2010; que a 
greve mundial contra as alterações climáticas reúne centenas de milhões de pessoas em 
todo o planeta que exigem o fim do reinado dos interesses fósseis;

E. Considerando que temos agora a oportunidade de apresentar um plano de investimento 
e transformação ambicioso, holístico e abrangente, assente na democracia, na 
regulamentação e no controlo público; que não podemos deixar nas mãos das forças de 
mercado a resolução dos problemas que elas próprias criaram, e que, por conseguinte, a 
expressão «Pacto Ecológico» não é suficiente para definir a evolução necessária de 
acordo com os estudos científicos de referência;

F. Considerando que nos resta apenas uma oportunidade para resolver estas crises 
ambientais e sociais; que só podemos enfrentar estes desafios comuns de forma eficaz 
se abordamos todas estas crises simultaneamente; que a atual Comissão será a última a 
poder apresentar propostas para resolver estas crises e não pode dar-se ao luxo de falhar 
nesta tarefa;

G. Considerando que o Pacto Ecológico deve conduzir a uma revolução radical, 
sistemática e mundial dos nossos modos de produção, consumo e distribuição e 
melhorar as nossas vida, permitindo, ao mesmo tempo, descarbonizar as nossas 
sociedades; que o Pacto Ecológico deve ser justo e trazer benefícios para todos os 
cidadãos; que estas crises demonstram a necessidade de trabalhar em conjunto para uma 
nova Europa que dê prioridade ao planeta e às pessoas em detrimento dos lucros;

1. Recorda que as crises climáticas e de biodiversidade, bem como as crescentes 
desigualdades sociais e económicas são os desafios mais importantes que a humanidade 
enfrenta, e salienta que o Pacto Ecológico Europeu representa uma oportunidade para 
enfrentar estes desafios em conjunto e de forma eficaz; sublinha que uma mudança 
política profunda, uma cooperação internacional atempada, a solidariedade e 
compromissos assumidos com grande ambição são a única forma de manter o 
aquecimento global abaixo dos 1,5 °C e de combater as desigualdades; considera que o 
Pacto Ecológico Europeu deve ser transformador e conduzir a uma revolução radical, 
sistemática e mundial dos nossos modos de produção, consumo e distribuição;

2. Toma nota da proposta da Comissão sobre um Pacto Ecológico; salienta que o Pacto 
Ecológico Europeu deve apoiar o objetivo do desenvolvimento sustentável, proteger e 
reforçar os ecossistemas da UE, garantir a sua conservação e proteger a saúde e o bem-
estar das pessoas dos riscos e efeitos ligados ao ambiente; sublinha que o Pacto 
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Ecológico Europeu não se trata apenas de uma política climática reforçada, mas 
representa um plano de investimento que deve transformar totalmente a economia e a 
sociedade, posicionando-as resolutamente numa via ecológica que respeite os direitos 
sociais e melhore as condições de vida para todos neste planeta; salienta que os ODS 
devem constituir o quadro global para a elaboração e a aplicação das políticas;

3. Crê que a solidariedade deve estar no cerne do Pacto Ecológico Europeu, devendo este 
ser um pacto voltado para o exterior; sublinha que o Pacto Ecológico Europeu deve 
visar a justiça social e combater, simultaneamente, as desigualdades sociais e 
económicas e o aquecimento global; salienta a importância de respeitar e reforçar o 
diálogo social a todos os níveis e em todos os setores, em particular com os sindicatos, a 
fim de assegurar uma transição justa; reitera, a este respeito, a obrigação da União de 
reconhecer e promover o papel dos parceiros sociais; considera que o Pacto Ecológico 
Europeu deve assentar no princípio da justiça climática, basear-se nos estudos 
científicos de referência e ser totalmente compatível com os mesmos;

4. Rejeita a utilização de palavras de ordem e slogans para escamotear o baixo nível de 
ambição e uma ação climática ineficaz e perversa orientada para o mercado, 
favorecendo, em última análise, as grandes empresas e a indústria dos combustíveis 
fósseis; interpreta o Pacto Ecológico Europeu como uma oportunidade para romper com 
o quadro neoliberal e para a UE reconhecer finalmente a sua dívida climática e a 
responsabilidade histórica que a incumbe de envidar mais esforços; considera que uma 
ação gradual numa situação de emergência climática é absolutamente insuficiente e que 
o Pacto Ecológico Europeu deve ser um programa radical e transformador conducente a 
mudanças céleres, de grande alcance e sem precedentes para a nossa economia e a nossa 
sociedade; rejeita a integração do mercado como forma de criar condições de 
concorrência equitativas no interesse das grandes empresas, e apela a um setor público 
forte em domínios estratégicos como a energia e a indústria, capaz de satisfazer os 
objetivos ambientais e reduzir simultaneamente as desigualdades sociais e territoriais;

5. Salienta que a ênfase unilateral no crescimento económico conduziu a uma situação de 
emergência climática e em matéria de biodiversidade; observa que os problemas não 
podem ser resolvidos de acordo com a mesma mentalidade que lhes deu origem; 
lamenta o facto de a Comissão enquadrar o Pacto Ecológico Europeu como uma nova 
estratégia de crescimento; sublinha a necessidade de aplicar modelos económicos que 
tenham em consideração os limites do planeta, as necessidades sociais e os direitos 
humanos, em vez de uma preocupação cega com o crescimento económico;

6. Insiste numa perspetiva de género abrangente e significativa em todos os domínios 
políticos e, em particular, nas políticas climáticas e sociais, uma vez que as mulheres e 
os géneros marginalizados são os mais afetados pela austeridade, pela exclusão social e 
pelas alterações climáticas; afirma que, para ser eficaz e concretizar com êxito os seus 
objetivos, o Pacto Ecológico Europeu tem de incluir uma perspetiva de género; insta a 
UE e os seus Estados-Membros a aplicarem na íntegra o novo Plano de Ação em 
matéria de igualdade de género, tal como acordado na COP 25;

7. Está convicto de que o capitalismo não é nem pode tornar-se ecológico; considera que o 
sistema socioeconómico dominante é intrinsecamente insustentável e que a acumulação 
capitalista está em total contradição com os limites físicos do planeta, perturbando os 
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equilíbrios dos quais todas as formas de vida dependem; lamenta a instrumentalização 
das preocupações ambientais das pessoas com o objetivo de prosseguir com a 
acumulação capitalista, alargando-a a novos domínios de acumulação e criando novas 
formas de apropriação privada da natureza (o chamado «capital natural»), a fim de 
transformar as preocupações ambientais genuínas em modelos de negócio, sem resolver 
verdadeiramente os problemas subjacentes a estas preocupações; afirma que a luta 
contra as alterações climáticas é indissociável da luta contra as desigualdades sociais e 
económicas e em prol da paz;

Aumentar a ambição da UE em matéria de clima para 2030 e 2050

8. Salienta que a UE, tendo em conta o princípio da responsabilidade comum, mas 
diferenciada, deve dar o exemplo e apresentar um contributo determinado a nível 
nacional (CDN) revisto de, pelo menos, 70 % muito antes da COP 26, em Glasgow, 
dando tempo suficiente às outras Partes para reagirem a este sinal de ambição com as 
suas próprias metas revistas; realça que os objetivos ambiciosos em matéria de 
descarbonização não devem ser encarados como um encargo para a economia, mas sim 
como uma base para a adoção de políticas ambiciosas de descarbonização em todos os 
setores;

9. Lamenta que a UE tenha apoiado de forma consistente metas que não são conformes 
com o objetivo de 1,5 °C consagrado no Acordo de Paris e que os Estados-Membros 
não demonstrem ambição suficiente no Conselho;  deplora o facto de as atuais políticas 
da UE apenas permitirem uma redução em cerca de 60 % dos gases com efeito de estufa 
até 2050; observa, em particular, que a Diretiva Energias Renováveis e a Diretiva 
Eficiência Energética, que preveem metas de 32 % e 32,5 % até 2030, respetivamente, 
estão longe do que é necessário para manter o aquecimento global abaixo dos 1,5 °C e 
não refletem a ambição necessária;

10. Regista com preocupação o papel negativo desempenhado pelos grupos de pressão da 
indústria dos combustíveis fósseis e outros na elaboração das políticas da UE e chama a 
atenção para a falta de transparência, em particular no Conselho;

11. Rejeita a ideia de valorizar monetariamente a natureza e de comercializar o direito de 
poluir; exige uma abordagem normativa para a regulamentação das emissões de gases 
com efeito de estufa; solicita uma política de redução das emissões de gases com efeito 
de estufa baseada num regulamento específico definido e controlado pela ONU;

12. Considera imperativo que a Comissão evite atrasos no que se refere à aplicação do 
Pacto Ecológico Europeu e evite proceder a novas avaliações em domínios em que os 
estudos científicos são claros; está convicto de que tais procedimentos constituem 
táticas dilatórias que abrandam a transição; reitera que o Parlamento declarou uma 
emergência climática e ambiental e que a UE deve agir em conformidade, definindo e 
aplicando objetivos ambiciosos em matéria de descarbonização, que devem ser 
alcançados até 2040, o mais tardar;

13. Observa com preocupação a trajetória da estratégia de longo prazo da UE para a 
descarbonização, bem como a dependência excessiva em relação a soluções 
tecnológicas, a maioria das quais ainda não foi suficientemente desenvolvida; insiste em 
que a transformação da energia na UE deve basear-se na transição para um sistema 
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energético totalmente baseado em energias renováveis, o mais tardar até 2050;

14. Considera que a abordagem em duas etapas proposta na Comunicação sobre o Pacto 
Ecológico Europeu no que respeita à revisão do CDN da UE constitui um convite à 
indústria de combustíveis fósseis para focalizarem melhor as suas atividades de 
representação de interesses e envia um sinal ambíguo às restantes Partes no Acordo de 
Paris sobre a situação atual da UE relativamente à ambição de 2030; salienta que a 
declaração exagerada das dificuldades de descarbonização em 50 % e 55 % não reflete 
uma liderança no plano internacional, criando, em vez disso, margem para justificar 
novamente o baixo nível de ambição dos CDN;

15. Continua a criticar o conceito de neutralidade climática, tal como proposto pela 
Comissão, o qual exclui as emissões de gases com efeito de estufa provenientes de 
setores transnacionais, como os transportes aéreos e marítimos, e emitidas ao longo das 
cadeias de valor das empresas multinacionais, promovendo, ao mesmo tempo, medidas 
de compensação e a utilização de mercados do carbono de fachada, que convertem a 
poluição e os bens naturais em valor monetário; considera que a ênfase na «neutralidade 
climática» desvia as atenções da necessidade de eliminar progressivamente os 
combustíveis fósseis e de regulamentar para a sustentabilidade; está firmemente 
convicto de que deve ser dada especial atenção a uma descarbonização profunda, de 
forma responsável e justa, o que requer um grande salto para as energias renováveis e a 
previsão de um futuro sem combustíveis fósseis; alerta para o risco da dependência de 
futuras tecnologias de captura e armazenamento de carbono em larga escala, a fim de 
alcançar a neutralidade carbónica, tendo em conta que não existem atualmente provas 
de que essas tecnologias possam ser concebidas e utilizadas numa escala significativa; 
chama a atenção para o perigo de recorrer a sumidouros naturais de carbono, como os 
oceanos, as florestas e os solos, que funcionam de forma complexa e cuja dinâmica não 
é ainda inteiramente compreendida;

16. Insta a Comissão a propor uma ambiciosa lei climática que consagre na legislação 
objetivos responsáveis e tenha em conta as emissões indiretas;

17. Aguarda com expectativa a nova e mais ambiciosa estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas e espera que a mesma promova um equilíbrio no financiamento de 
medidas de atenuação e adaptação, bem como uma tónica renovada na adaptação;

Fornecer energia renovável, segura e a preços acessíveis

18. Reitera que a política energética diz respeito às pessoas e deve, antes de mais, visar um 
acesso equitativo à energia, garantindo o direito à mesma; considera que a pobreza 
energética está profundamente enraizada na crise climática e sublinha o potencial do 
Pacto Ecológico Europeu para combater as desigualdades e a crise climática, mediante 
uma política social que conduza à transição ecológica; recorda o direito a uma habitação 
e salienta que o Pacto Ecológico Europeu tem potencial para garantir este direito, 
eliminar a pobreza energética e, ao mesmo tempo, alcançar a descarbonização, através 
de políticas adequadas que sejam ambiciosas e devidamente financiadas;

19. Denuncia a privatização dos setores da energia, que conduz a um aumento dos preços e 
a uma maior pobreza energética; sublinha que a energia é um bem público e que o 
acesso à energia renovável e a preços acessíveis é um direito fundamental; insiste em 
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que os sistemas energéticos entregues à propriedade e gestão públicas sejam 
democratizados e descentralizados e que os projetos energéticos comunitários sejam 
ampliados, a fim de os orientar melhor para os objetivos ambientais e sociais; manifesta 
a sua profunda preocupação com a quantidade alarmante de agregados familiares 
afetados pela pobreza energética na UE e reitera que a igualdade de acesso à energia 
sustentável e a preços acessíveis é um direito fundamental, devendo, por conseguinte, 
proibir-se o corte da ligação à eletricidade e/ou ao fornecimento de calor; considera, 
além disso, que as medidas eficientes em termos de energia nos edifícios podem 
melhorar a situação habitacional e ajudar a reduzir a pobreza energética; salienta, 
contudo, que os custos da renovação não devem ser suportados pelos inquilinos;

20. Lamenta o uso do conceito de «neutralidade tecnológica» como um eufemismo para 
ocultar a prioridade que, na realidade, é dada às tecnologias com grande intensidade de 
capital e assegura a hegemonia das grandes empresas do setor da energia no cenário do 
Pacto Ecológico Europeu; denuncia a quantidade de projetos de combustíveis fósseis na 
4.ª lista de Projetos de Interesse Comum, que consolida o aprisionamento à economia 
baseada nos combustíveis fósseis;

21. Insta a Comissão a aumentar a taxa de renovação dos edifícios públicos e a alargar o 
âmbito de aplicação da Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios; exorta 
a Comissão a propor um aumento das metas previstas na Diretiva Energias Renováveis 
e na Diretiva Eficiência Energética; considera que a iniciativa «vaga de renovação» 
deve incluir ações e medidas concretas de apoio à transformação dos edifícios, tanto 
públicos como privados, em edifícios com necessidades quase nulas de energia até 
2050; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que ponderem a possibilidade de 
aumentar a taxa de renovação dos edifícios públicos e disponibilizem um financiamento 
público adequado, criando, ao mesmo tempo, oportunidades de emprego justas;

22. Manifesta a sua preocupação pelo facto de a Comissão e alguns Estados-Membros 
promoverem a energia nuclear como uma solução para a crise climática, apesar da 
questão não resolvida da gestão dos resíduos nucleares e dos desafios em matéria de 
segurança que representa;

23. Observa com preocupação o interesse da Comissão em «descarbonizar o gás» e o facto 
de se evocar a segurança energética e a acessibilidade dos preços para os clientes para 
justificar a inclusão do gás na estratégia de descarbonização da UE; solicita à Comissão 
que apresente sem demora a revisão do Regulamento RTE-E, a fim de garantir que a 
próxima 5.ª lista de Projetos de Interesse Comum se baseia em novos critérios 
conformes com o Acordo de Paris;

Mobilizar a indústria para uma economia circular e limpa

24. Sublinha a necessidade urgente de assegurar que o verdadeiro significado dos princípios 
da economia circular seja plenamente aplicado em toda a legislação e em todos os 
procedimentos, tendo em conta que as estatísticas sobre os fluxos de materiais e a 
produção de resíduos mostram que a economia circular ainda está numa fase incipiente; 
frisa, por conseguinte, que uma verdadeira economia circular pode minimizar os 
resíduos e a extração de recursos, melhorar a eficiência dos recursos, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e contribuir para a conservação da 
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biodiversidade; considera fundamental aumentar o investimento, adotar legislação 
suplementar e acompanhar os progressos realizados;

25. Salienta a necessidade de promover o consumo e a produção locais com base nos 
princípios de recusa, redução, reutilização, reciclagem e reparação para pôr termo à 
obsolescência programada das estratégias comerciais, em que os produtos se destinam a 
ter um tempo de vida curto e precisam de ser substituídos, e de adaptar o consumo aos 
limites do planeta; considera que o direito à reparação e ao apoio contínuo na área dos 
serviços de TI é indispensável para alcançar um consumo sustentável; apela à 
consagração destes direitos na legislação da UE;

26. Insta a Comissão a apresentar propostas para pôr fim ao comércio de resíduos, que é 
particularmente prejudicial para as pessoas vulneráveis e o ambiente nos países 
terceiros, e a apoiar o desenvolvimento de capacidades para a gestão dos nossos 
próprios resíduos na UE;

27. Solicita a todas as instituições da UE, aos Estados-Membros e às autoridades locais que 
garantam que todos os seus contratos públicos, incluindo no domínio das tecnologias 
digitais, respeitam elevadas normas ambientais e em matéria de direitos humanos; 
exorta a Comissão a investigar se as legislações e práticas europeias e nacionais 
existentes em matéria de contratação pública estão em consonância com as obrigações 
da UE e dos seus Estados-Membros para com o ambiente e os direitos humanos; insta a 
Comissão a alterar as diretivas da UE em matéria de contratação pública, a fim de 
assegurar que os grandes adquirentes públicos elaboram, publicam e aplicam planos de 
diligência para garantir que os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos, as Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e as convenções fundamentais da OIT são respeitadas ao longo das suas 
cadeias de abastecimento; Pede às instituições da UE que deem o exemplo, seguindo as 
orientações sobre a contratação pública socialmente responsável e aplicando as 
melhores práticas existentes entre os adquirentes públicos nos seus próprios contratos;

28. Salienta que os plásticos biodegradáveis e os plásticos de base biológica são contrários 
aos princípios da economia circular e que a tónica deve ser colocada na redução dos 
plásticos e na criação de uma economia dos plásticos em circuito fechado; insta a 
Comissão a promover e legislar em prol de uma economia totalmente circular dos 
plásticos que exclua os plásticos biodegradáveis e de base biológica; considera que 
nenhuma empresa pode ter o direito de poluir; exorta a Comissão a aplicar medidas 
mais rigorosas em matéria de plásticos de utilização única, incluindo regimes de 
responsabilidade mais alargada do produtor; recorda que a garantia do 
aprovisionamento de matérias-primas ou de recursos energéticos não deve ser uma fonte 
de lutas geopolíticas, danos ambientais nas regiões mais atrasadas ou qualquer forma de 
neocolonialismo;

29. Insta a Comissão a apresentar um novo plano de ação para a economia circular 
verdadeiramente transformador, que inclua medidas sólidas destinadas a reforçar a 
responsabilidade alargada do produtor e a regular a conceção de produtos de forma a 
assegurar a sustentabilidade; sublinha a necessidade de alargar o âmbito de aplicação 
dos regulamentos relativos à conceção ecológica e à rotulagem energética a todas as 
principais categorias de produtos; salienta que a implantação das tecnologias digitais 
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deve ser acompanhada de medidas regulamentares que contribuam para a 
sustentabilidade social e ambiental da cadeia de valor das TIC, a fim de assegurar que 
as ações em matéria de digitalização sejam coerentes com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e os objetivos das políticas climática, energética e 
ambiental;

30. Reconhece que uma profunda descarbonização das indústrias europeias exige mudanças 
estruturais nas políticas industriais e laborais, em particular nos setores com utilização 
intensiva de energia; sublinha ainda que essas políticas devem assegurar a criação de 
emprego, melhores condições de trabalho, direitos laborais e um aumento dos salários, e 
que são necessárias garantias de que o número de postos de trabalho industriais será 
mantido; realça, a este respeito, a importância de respeitar e reforçar o diálogo social a 
todos os níveis e em todos os setores, em particular com os sindicatos; frisa que os 
investimentos públicos são essenciais para inverter a desigualdade de desenvolvimento 
imposta pela lógica do mercado, garantindo empregos de qualidade e políticas de 
coesão sólidas na União Europeia;

31. Insta a Comissão a apresentar, com caráter de urgência, uma estratégia industrial da UE 
que coloque as indústrias da União na via para uma descarbonização profunda mediante 
uma abordagem regulamentar, em particular as indústrias com utilização intensiva de 
energia; solicita investimentos suficientes na formação e na educação, a fim de capacitar 
a mão de obra para se adaptar a estas mudanças, assegurando que ninguém nem 
nenhuma região fica para trás; sublinha que uma economia verdadeiramente circular 
criará mais empregos de qualidade nas áreas da reciclagem, manutenção, reparação, 
reutilização e retransformação;

32. Exorta a Comissão a alterar as suas regras em matéria de auxílios estatais, a fim de 
garantir que as energias renováveis, o transporte ferroviário e a renovação de edifícios, 
por exemplo, podem beneficiar desses auxílios; lamenta o facto de as atuais regras em 
matéria de auxílios estatais favorecerem a energia nuclear (tal como refletem as 
decisões relativas à centrais nucleares Hinkley Point C e Paks II e os mecanismos de 
capacidade para as centrais a carvão);

Acelerar a transição para a mobilidade sustentável e inteligente

33. Aguarda com expectativa a estratégia da Comissão para uma mobilidade inteligente e 
sustentável em 2020 e espera que esta altere radicalmente os sistemas de transportes em 
toda a Europa, aumentando a transferência modal do transporte multimodal de 
mercadorias para o transporte ferroviário e por via navegável interior e promovendo a 
logística ecológica e a redução dos volumes de transporte de mercadorias;

34. Sublinha que deter e preservar a propriedade pública dos transportes públicos é a forma 
mais eficiente de orientar e garantir a descarbonização efetiva do setor dos transportes e 
de assegurar o direito do público à mobilidade; solicita a inversão da liberalização em 
curso ou já concluída nos setores dos transportes, que geralmente conduz à degradação 
das infraestruturas, do equipamento e dos serviços prestados; realça que os direitos dos 
trabalhadores são lesados pela privatização de serviços públicos, como os transportes;

35. Apela aos Estados-Membros para que implementem sistemas de transportes públicos 
gratuitos, integrando os diferentes sistemas de transporte mediante a aplicação de um 
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sistema de bilhética única e multimodal, bem como sistemas públicos de partilha de 
veículos, garantindo a acessibilidade universal e criando, ao mesmo tempo, 
desincentivos à utilização dos veículos privados;

36. Salienta que o desenvolvimento urbano sustentável reduz a necessidade do transporte 
individual, criando empregos de qualidade nas comunidades locais e evitando o 
fenómeno das comunidades pendulares; sublinha que as cidades mais verdes e os 
transportes públicos descarbonizados são elementos fundamentais para uma mobilidade 
inteligente e sustentável nas zonas urbanas; insta as cidades e os municípios a darem 
prioridade às infraestruturas para bicicletas e peões em detrimento das vias rodoviárias, 
bem como a investirem na implantação de redes adequadas para infraestruturas de 
combustíveis alternativos; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam 
planos de mobilidade nas zonas rurais e urbanas que sejam de interesse público e 
integrem todos os novos modos de transporte, a fim de aumentar a qualidade dos 
serviços prestados aos cidadãos e reduzir os custos ambientais para as cidades; apela à 
Comissão, aos Estados-Membros e às partes interessadas para que promovam a 
produção local;

37. Salienta que são necessários transportes públicos eficazes e inclusivos, que abranjam as 
zonas urbanas, periurbanas e rurais e sejam acessíveis às pessoas com mobilidade 
reduzida; sublinha a necessidade de uma rede ferroviária rápida, acessível e fiável entre 
todas as grandes cidades europeias, de modo a evitar e a reduzir a necessidade de 
efetuar voos intraeuropeus; insta a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem 
drasticamente os esforços e os investimentos para alcançar este objetivo, eliminando 
progressivamente qualquer incentivo existente que contrarie este objetivo; aponta para a 
importância do financiamento de projetos de infraestruturas de transportes que 
contribuam para a consecução dos objetivos em matéria de clima e para a importância 
da cooperação transfronteiriça entre os Estados-Membros; considera que, no âmbito do 
financiamento da UE para os transportes, um dos critérios de elegibilidade dos projetos 
deve ser a aptidão para alcançar os objetivos em matéria de clima;

38. Rejeita a continuação da extensão dos sistemas de comércio de licenças de emissão a 
outros setores, como o transporte marítimo, e insiste na necessidade de adotar 
abordagens regulamentares para a descarbonização em todos os setores; solicita metas 
ambiciosas de redução de CO2, SOx, partículas finas e NOx para os transportes 
marítimos e pede que se inclua uma redução máxima da poluição causada pelos 
transportes nos objetivos da sua política comercial internacional;

39. Insta a Comissão a envidar esforços ambiciosos no sentido de reduzir as emissões 
provenientes da aviação, a propor de imediato a suspensão de todas as licenças de 
emissão a título gratuito às companhias aéreas no âmbito do RCLE-UE e a exigir que o 
Regime de Compensação e Redução das Emissões de Carbono da Aviação Internacional 
(CORSIA) seja integralmente alinhado pela legislação da UE em vigor e pelos 
compromissos programados em matéria de redução das emissões;

40. Lamenta a atribuição de subvenções maciças às maiores indústrias poluentes, como a 
aviação, através da isenção dos impostos sobre o querosene e dos subsídios aos 
combustíveis fósseis, e a falta de harmonização relativa a um imposto sobre os bilhetes 
a nível da UE; sublinha que tais subvenções não garantem condições de concorrência 
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equitativas para um modo de transporte mais sustentável que opere nas mesmas 
circunstâncias; salienta que tanto a Comissão como os Estados-Membros têm a 
responsabilidade de aplicar o princípio do poluidor-pagador ao setor da aviação; 
observa que a eliminação progressiva dos auxílios ao funcionamento das centrais de 
carvão não rentáveis foi aceite pelos Estados-Membros no passado, mas que continuam 
a ser concedidos auxílios ao funcionamento de aeroportos não rentáveis; solicita que o 
princípio do poluidor-pagador seja também aplicado aos modos de transporte de luxo, 
como os SUV e os barcos de luxo, e apela à proibição dos jatos privados;

41. Assinala que o desenvolvimento de automóveis conectados e automatizados foi, em 
grande medida, impulsionado pela tecnologia; solicita, por conseguinte, que se 
investigue o impacto social e a compatibilidade dessas tecnologias com os valores e 
objetivos humanos e ambientais; considera que a implantação de novos serviços de 
transporte, como a utilização partilhada de veículos e a «mobilidade enquanto serviço» 
(MaaS), aliados a sistemas de tarifação rodoviária, não deve ser retardada por 
obstáculos legislativos, uma vez que são preferíveis à utilização privada de veículos;

42. Realça a importância de orientar a transferência modal na mobilidade, incentivando as 
pessoas a adotarem hábitos sustentáveis através de incentivos económicos, da 
sensibilização para os impactos ambientais dos meios de transporte individual e da 
coordenação e desenvolvimento de serviços de transporte hipocarbónicos, tais como os 
transportes públicos; salienta que os veículos elétricos, por si só, não resolverão os 
problemas ambientais causados pelos transportes, devendo ser aliados a uma mudança 
de paradigma que ponha em causa a prevalência do transporte individual; insiste na 
necessidade de partilhar os custos desta transição de uma forma justa, assegurando que 
a mobilidade não se torne um luxo para as pessoas mais vulneráveis e contrabalançando 
a partilha dos custos com outros meios, como a redução da tributação; sublinha, além 
disso, que as necessidades de mobilidade das regiões remotas e insulares têm de ser 
tidas em conta, especialmente para evitar um impacto negativo nas condições 
demográficas e de vida, já de si graves, dessas regiões;

«Do prado ao prato»: conceber um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente

43. Observa com preocupação que a agricultura, as pescas e a produção alimentar 
continuam a ser os principais indutores da perda de biodiversidade terrestre e marinha; 
salienta que a intensificação e o abandono de sistemas de exploração agrícola de baixa 
intensidade e ricos em biodiversidade estão entre as principais pressões relacionadas 
com a agricultura que contribuem para esta tendência negativa; sublinha que a 
eutrofização, causada pela lixiviação do azoto nas explorações pecuárias e pela 
utilização de fertilizantes sintéticos, constitui também uma das principais causas da 
perda de biodiversidade; considera que a perda de polinizadores, incluindo as abelhas, é 
particularmente preocupante do ponto de vista da segurança alimentar, uma vez que as 
culturas dependentes de polinizadores desempenham um papel importante nos nossos 
regimes alimentares; considera, além disso, que a agrobiodiversidade constitui um dos 
grandes desafios do nosso tempo, uma vez que, de acordo com a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), perdemos 75% da 
diversidade genética das plantas desde o início do século XX, e que, atualmente, a dieta 
humana se baseia essencialmente em 12 espécies vegetais e 14 espécies animais;
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44. Lamenta o facto de a política agrícola da UE ter evoluído de forma a considerar os 
alimentos como uma mercadoria; manifesta a sua firme convicção de que a alimentação 
é um direito humano básico; sublinha que é necessária uma transformação radical de 
todo o sistema alimentar para travar a perda de biodiversidade e as alterações climáticas, 
promover regimes alimentares saudáveis, nutritivos, sustentáveis e ricos em vegetais e 
garantir a segurança e a soberania alimentares em todo o mundo;

45. Considera que os pesticidas químicos, os fertilizantes artificiais, a engenharia genética 
em todas as suas formas, as explorações industrias e a sobrepesca, as importações 
maciças de proteaginosas e culturas para combustíveis e a globalização em curso na 
cadeia alimentar ameaçam o futuro do planeta e da produção alimentar, não devendo ser 
subsidiados de qualquer forma, mas sim suspensos o mais rapidamente possível; 
observa que esta globalização da cadeia de abastecimento alimentar não beneficiou os 
produtores primários, um sector caracterizado por uma produção abaixo do custo, 
baixos rendimentos e uma exposição a práticas comerciais desleais devido à sua 
natureza fragmentada; recorda à Comissão o apelo do Parlamento no sentido de propor 
legislação que contenha um compromisso vinculativo a nível da UE para reduzir a 
utilização de pesticidas através de contribuições nacionais vinculativas; apela à revisão 
dos acordos comerciais internacionais, a fim de alcançar esses objetivos, e à revisão dos 
novos acordos de comércio livre, em particular o Acordo comercial UE-Mercosul;

46. Sublinha que os mecanismos voluntários e baseados no mercado não serão suficientes 
para assegurar uma transição justa para um sistema alimentar sustentável; reconhece a 
necessidade de mecanismos e metas ambiciosos e juridicamente vinculativos; lamenta 
que a política agrícola comum e a política comum das pescas, atuais e propostas, não 
prevejam quaisquer medidas para fazer face aos desafios ambientais e sociais na 
agricultura, nas pescas e na produção alimentar; observa que, provavelmente, a 
aplicação da política agrícola comum revista será adiada para o início de 2022; insta a 
Comissão a trabalhar com os Estados-Membros e as partes interessadas no sentido de 
garantir que os planos estratégicos nacionais para a agricultura refletem plenamente, 
desde o início, as ambições do Pacto Ecológico Europeu e da estratégia «do prado ao 
prato»; considera que, quando há um aumento da flexibilidade, é necessário estabelecer 
um sistema forte e robusto de responsabilização, governação e controlo, para além da 
aplicação de regras de transparência rigorosas à elaboração dos planos a nível nacional, 
a fim de alcançar os objetivos; frisa que a Comissão deve assegurar que estes planos 
estratégicos sejam avaliados em função de critérios climáticos e ambientais sólidos; 
sublinha que estes planos devem conduzir à utilização de práticas sustentáveis, tais 
como a  agricultura biológica, a agroecologia e a agrossilvicultura, bem como a normas 
mais rigorosas em matéria de bem-estar dos animais;

47. Insta a Comissão a propor uma estratégia «do prado ao prato» holística e ambiciosa para 
transformar verdadeiramente os setores europeus da alimentação, da pesca e da 
agricultura; salienta que esta estratégia deve assumir os limites do planeta e a saúde e o 
bem-estar humanos e animais como pontos de partida e basear-se no conceito de 
agroecologia e sustentabilidade;

48. Sublinha a necessidade de promover cadeias de abastecimento alimentar curtas e 
sistemas alimentares locais, cujas vantagens incluem um preço mais justo para os 
agricultores, o acesso a produtos frescos e sazonais para os consumidores, um impacto 
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ambiental reduzido e uma maior coesão social a nível local; considera que este objetivo 
exige uma alteração profunda da política agrícola comum, a fim de combater e inverter 
a tendência para o aumento da liberalização e reforçar os instrumentos de produção e de 
regulação do mercado;

49. Salienta que a estratégia «do prado ao prato» deve incluir objetivos vinculativos e 
ambiciosos de redução das emissões agrícolas de gases com efeito de estufa, da 
degradação dos solos e da utilização de pesticidas químicos, fertilizantes artificiais e 
antibióticos, e prever o rápido abandono dos pesticidas sintéticos e do microplástico 
utilizado nos adubos, bem como metas vinculativas de desenvolvimento da produção 
biológica; realça que a estratégia deve promover a agrossilvicultura, introduzir 
legislação adicional e medidas de execução destinadas a proteger o bem-estar de todos 
os animais utilizados na cadeia alimentar e a garantir que a sensibilidade animal é tida 
em consideração em todas as políticas relevantes; acrescenta que a estratégia deve 
conter um plano para pôr termo às importações maciças de produtos associados à 
desflorestação, como a soja, o óleo de palma e o milho, bem como um compromisso no 
sentido de travar as importações e o cultivo de todos os OGM na UE; considera que a 
patenteação de sementes e de processos biológicos essenciais é inaceitável;

50. Sublinha a necessidade de uma transição social e justa na agricultura; salienta que as 
políticas agrícola e do comércio internacional da UE devem ser reorientadas do atual 
modelo industrializado, baseado em exportações para países terceiros, que deixam os 
produtores primários expostos a acontecimentos geopolíticos que estão fora do seu 
controlo, para um modelo em que a soberania alimentar, alimentos de elevada 
qualidade, rendimentos justos para o produtor, proteção do ambiente e normas elevadas 
em matéria de bem-estar dos animais, com uma ênfase especial nos trabalhadores ao 
longo da cadeia alimentar, constituam os objetivos principais;

Preservar e recuperar ecossistemas e a biodiversidade

51. Sublinha que a biodiversidade e a natureza não devem ser simplesmente consideradas 
como «capital natural» a explorar, devendo, em vez disso, ser consideradas como 
património comum de toda a humanidade, e apela a uma abordagem diferente da 
natureza no Pacto Ecológico Europeu; está firmemente convicto de que a natureza tem 
um valor intrínseco que tem de ser respeitado e rejeita qualquer tentativa de a converter 
em valor monetário ou de a quantificar relativamente a um valor de utilização;

52. Lamenta profundamente que a Europa continue a perder biodiversidade a um ritmo 
alarmante e o facto de não ter alcançado nenhum dos objetivos fixados para travar a 
perda de biodiversidade; exige esforços de conservação significativos que permitam 
inverter as tendências atuais e diminuir a pressão sobre o mundo natural; insta 
urgentemente à plena aplicação de uma série de medidas políticas necessárias para 
assegurar melhorias, que se baseiem em objetivos juridicamente vinculativos para a UE 
e os seus Estados-Membros, incluindo políticas setoriais;

53. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de apresentar uma estratégia em matéria de 
biodiversidade até março de 2020; reitera a posição expressa na sua resolução, de 2 de 
fevereiro de 2016, sobre a revisão intercalar da Estratégia de Biodiversidade da UE de 
que a destruição dos habitats é o fator mais importante subjacente à perda de 
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biodiversidade e que é uma prioridade específica para dar resposta a esta perda, ou seja, 
através da redução da degradação e da fragmentação;

54. Partilha da opinião de que os fatores determinantes das alterações climáticas e da perda 
de biodiversidade são globais e não se circunscrevem às fronteiras nacionais; apoia, por 
conseguinte, a proposta da Comissão de estabelecer um objetivo global de proteção da 
biodiversidade na Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, em outubro de 
2020;

55. Salienta que as medidas voluntárias e os mecanismos baseados no mercado, como a 
rotulagem e as «Mesas-Redondas», são absolutamente insuficientes para travar a 
desflorestação relacionada com produtos importados, como o óleo de palma e a soja; 
solicita objetivos juridicamente vinculativos e medidas regulamentares para travar a 
desflorestação associada aos produtos importados para a UE;

56. Considera que as zonas ricas em biodiversidade da infraestrutura verde urbana 
contribuem para combater a poluição atmosférica, o ruído, os efeitos das alterações 
climáticas, as vagas de calor, as inundações e os problemas de saúde pública; regista 
que a Comissão irá apresentar propostas relativas a cidades europeias verdes e para 
aumentar a biodiversidade nos espaços urbanos, e solicita que estas propostas tenham 
um caráter urgente e sejam ambiciosas; congratula-se com todas as iniciativas que 
apoiem a agricultura urbana;

57. Salienta que as florestas são um importante reservatório de biodiversidade; sublinha que 
as áreas florestais são essenciais para regular o ciclo da água, absorver as emissões de 
CO2 e possibilitar a realização de atividades recreativas próximas da natureza; saúda a 
nova Estratégia da UE para as Florestas da Comissão, que visa a plantação de novas 
árvores e a recuperação das florestas danificadas ou depauperadas, bem como os seus 
esforços para incentivar as importações que não causam desflorestação noutros países, a 
fim de minimizar o risco para as florestas em todo o mundo; frisa que todos os esforços 
de florestação e reflorestação devem visar a proteção e o reforço da biodiversidade, bem 
como o armazenamento de carbono;

58. Reconhece o papel da Economia Azul na luta contra as alterações climáticas; sublinha 
que a Economia Azul deve ser verdadeiramente sustentável, uma vez que a utilização 
dos recursos marinhos depende, direta ou indiretamente, da qualidade e da resiliência 
dos oceanos a longo prazo; solicita a elaboração de uma estratégia comum com os 
países vizinhos que vise prevenir e reduzir a poluição, criar uma zona de controlo das 
emissões e reforçar a rede de zonas marinhas protegidas e a sua interligação no mar 
Mediterrâneo; congratula-se com os objetivos da política comum das pescas para 
reduzir o impacto negativo que a pesca pode ter nos ecossistemas, especialmente em 
zonas sensíveis, e com a promessa da Comissão de apoiar uma maior interligação e uma 
melhor gestão das zonas marinhas protegidas; insta os Estados-Membros a cumprirem 
plenamente as recomendações científicas relativas aos limites de captura e denuncia 
qualquer forma de subvenção do aumento da dimensão das frotas;

59. Apela à atribuição de mais verbas para o ambiente e a ação climática, através do 
programa LIFE, que representem pelo menos 1 % da totalidade do orçamento da UE a 
curto prazo, bem como a um apoio financeiro da PAC aos agricultores para o sequestro 
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de carbono e os serviços ecossistémicos, respeitando as espécies autóctones e os 
ecossistemas; insta a Comissão a propor uma nova Diretiva-Quadro Solos e a proteger 
adequadamente os solos na UE; exorta a Comissão a apresentar uma proposta para 
aumentar os sítios da rede Natura 2000, a fim de abranger pelo menos 30 % das zonas 
terrestres, marinhas e de água doce da UE; salienta a necessidade de criar um 
instrumento financeiro para apoiar a gestão das zonas Natura 2000;

60. Observa que se espera que a procura de biomassa para uso energético aumente na 
maioria dos cenários de descarbonização; recorda que as utilizações da biomassa e o 
maior consumo de alimentos e de forragens requerem um aumento da produção agrícola 
e silvícola, o que tem um impacto ambiental e climático inaceitável; manifesta a sua 
profunda preocupação pelo facto de a importação de biomassa sólida, de 
biocombustíveis e de biolíquidos, para satisfazer as necessidades de energia da Europa, 
estar associada a importantes efeitos negativos na biodiversidade; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a porem termo à utilização da biomassa, a fim de evitar também uma 
dependência nociva das fontes de energia insustentáveis;

Uma ambição de poluição zero por um ambiente livre de substâncias tóxicas

61. Observa com preocupação que a poluição causada por produtos químicos sintéticos 
constitui uma ameaça grave e crescente para as pessoas e a vida selvagem; salienta que 
continuam a ser libertadas substâncias químicas novas e com histórico para o ambiente 
da Europa, aumentando a carga química total para os cidadãos e os ecossistemas 
europeus e dando origem a elevados custos sociais e económicos; sublinha que este 
problema ameaça, em particular, as mulheres grávidas, causando deformações nos fetos 
e afetando o desenvolvimento do seu cérebro e as nossas capacidades intelectuais; 
regista ainda que estas substâncias químicas estão associadas ao distúrbio da fertilidade 
e ao aumento da incidência de doenças, como o cancro, colocando ao mesmo tempo os 
ecossistemas da Europa em risco de colapso;

62. Sublinha o direito a um ambiente não tóxico; congratula-se com o anúncio do Plano de 
Ação de poluição zero da atmosfera, da água e do solo, mas observa com preocupação 
que a Comissão não apresentou a estratégia para um ambiente não tóxico, que já havia 
sido prometida no âmbito do 7.º Plano de Ação em matéria de Ambiente, em 2013; 
observa que esta estratégia é urgentemente necessária para reduzir de forma drástica a 
exposição dos europeus aos produtos químicos desreguladores do sistema endócrino e a 
outras substâncias perigosas; insta a Comissão a apresentar a estratégia prometida para 
um ambiente não tóxico em 2020 e solicita que esta inclua também os produtos de 
consumo;

63. Exorta a Comissão a dar prioridade a medidas destinadas a eliminar a exposição das 
pessoas a produtos químicos tóxicos e a reduzir os efeitos na saúde associados, até 
2030, de acordo com um calendário e indicadores claros e incluindo objetivos 
vinculativos; sublinha a necessidade de propostas legislativas para assegurar a 
coordenação e a coerência entre os vários atos legislativos europeus sobre produtos 
químicos, assegurando a melhor proteção possível para a saúde, a fim de eliminar a 
exposição a substâncias perigosas ao longo do seu ciclo de vida, incluindo os produtos 
químicos desreguladores do sistema endócrino, as substâncias perfluoroalquiladas e 
polifluoroalquiladas PFAS, os microplásticos e as substâncias que suscitam elevada 
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preocupação, em todas as suas utilizações, nomeadamente os materiais em contacto com 
géneros alimentícios, brinquedos, produtos médicos, cosméticos, biocidas e pesticidas, 
produtos de limpeza e retardadores de chama; salienta que estas medidas legislativas 
são urgentemente necessárias e não podem ser adiadas por mais tempo;

64. Realça que a adoção de medidas de precaução em matéria de gestão dos riscos para 
grupos de produtos químicos e a promoção da utilização de produtos químicos seguros e 
concebidos para circular na economia, podem contribuir para limitar a poluição no 
futuro; considera que os materiais devem ser isentos de componentes tóxicos desde a 
fase de conceção e que os fluxos de materiais que contêm substâncias químicas com 
histórico devem ser descontaminados, para que possam ser reutilizados de forma segura 
e reciclados numa economia circular; rejeita qualquer tentativa de eliminar ou subverter 
o princípio da precaução na legislação da UE;

65. Sublinha a necessidade de um compromisso claro no sentido de garantir fundos para 
melhorar os métodos de investigação e de ensaio e apoiar as organizações que fornecem 
e investigam alternativas mais seguras, e de promover a substituição de produtos 
químicos nocivos, as tecnologias de produção limpa e a inovação sustentável; insiste na 
necessidade de reduzir os ensaios em animais no âmbito das avaliações de riscos e apela 
a um aumento dos esforços e dos fundos para este efeito; defende a conceção de um 
sistema de alerta precoce para identificar novas ameaças químicas;

66. Considera que a ambição de poluição zero deve basear-se nos conhecimentos científicos 
mais recentes e garantir, no mínimo, o mesmo nível de proteção recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde; insta a Comissão a adaptar as normas de qualidade do 
ar às normas mínimas recomendadas pela OMS;

67. Considera que os consumidores têm o direito de ser plenamente informados; solicita 
sistemas coordenados de informação à escala europeia sobre a presença de produtos 
químicos nos produtos de consumo, materiais e resíduos, bem como campanhas 
públicas de informação e sensibilização; exige uma transparência plena e ativa durante 
os procedimentos de avaliação e de gestão dos riscos;

Financiamento do Pacto Ecológico Europeu e garantia de uma transição justa 

68. Considera que a proposta da Comissão demonstra uma falta notável de um plano de 
financiamento claro e ambicioso; espera que a Comissão elabore esse plano de 
financiamento, indicando as fontes públicas e privadas dos meios financeiros a utilizar, 
a proveniência dos recursos e a forma como os mesmo serão distribuídos; insta os 
Estados-Membros que participam nas negociações relativas ao processo de cooperação 
reforçada sobre um imposto sobre as transações financeiras a chegarem a um acordo 
quanto à adoção deste instrumento; crê que um instrumento desta natureza pode ser uma 
das novas fontes de financiamento a que a UE pode recorrer para financiar o Pacto 
Ecológico Europeu;

69. Está convicto de que uma transição justa não se trata apenas de um fundo ou de uma 
acumulação de fundos, mas sim de uma abordagem política global apoiada por 
investimentos, que deve assegurar que todos os cidadãos beneficiem da transição, 
através da defesa dos direitos socioeconómicos, da garantia de um melhor nível de vida 
e da aplicação dos princípios da coesão económica, social e territorial; insta a Comissão 
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e o Conselho a reforçarem os fundos sociais existentes, em vez de os reduzirem, tal 
como proposto para o Fundo de Coesão, e a garantirem que o Fundo para uma 
Transição Justa apoia as regiões, as comunidades e os trabalhadores vulneráveis, 
protegendo-nos de ativos irrecuperáveis atuais e futuros; sublinha a necessidade de 
assegurar uma distribuição justa dos recursos do Fundo para uma Transição Justa, tendo 
em conta os critérios de coesão; considera que o Mecanismo para uma Transição Justa 
deve respeitar e reforçar o princípio da parceria, integrando todas as partes interessadas 
no processo, e que o Fundo para uma Transição Justa deve ser financiado através de um 
aumento significativo da despesa pública, bem como da mobilização dos mecanismos 
de financiamento existentes;

70. Considera que o limite máximo da UE para a dívida nacional de 3 % do PIB, tal como 
previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e o défice estrutural nulo exigido pelo 
Pacto Orçamental inibem gravemente a transição ecológica ao proibirem os Estados-
Membros de realizar investimentos públicos em grande escala para alcançar uma 
economia de emissões nulas de carbono; salienta que os custos de uma descarbonização 
profunda são neste momento muito inferiores aos custos decorrentes dos efeitos das 
alterações climáticas; solicita a revogação do Pacto Orçamental e insta a Comissão e o 
Conselho a substituírem o Pacto de Estabilidade e Crescimento, bem como o novo 
Pacto Orçamental por um Pacto de Emprego e Sustentabilidade, ou, pelo menos, a 
excluírem o investimento público ambiental e social da regra dos 3 %; exige uma 
reforma das regras em matéria de auxílios estatais, a fim de permitir a realização de um 
investimento público sem precedentes na transição ecológica, nos serviços públicos e na 
proteção social;

71. Congratula-se com a proposta de transformar o BEI no novo Banco da UE para o Clima 
e com a decisão do BEI de desinvestir na maioria dos combustíveis fósseis; insta o BEI 
a desinvestir totalmente em todos os combustíveis fósseis, incluindo o gás; exorta o 
novo Banco para o Clima a apoiar a transição através de empréstimos com taxa de juro 
nula e exorta a Comissão e o Conselho a adotarem regulamentação que proíba o 
investimento em setores poluentes;

72. Salienta que o BCE e a política monetária devem participar plenamente no 
financiamento da transição; congratula-se com a declaração da Presidente do BCE, na 
qual classifica a luta contra as alterações climáticas como uma «missão de importância 
crítica» para o banco; espera que o BCE desinvista totalmente em todos os combustíveis 
fósseis, incluindo o gás, no âmbito do seu programa de compra de ativos do setor 
empresarial; insta o BCE a mobilizar instrumentos de gestão prudencial para favorecer 
os ativos ecológicos e reorientar o investimento para atividades sustentáveis, e a 
mobilizar instrumentos de supervisão, como os testes de esforço, a fim de avaliar e 
reduzir adequadamente os riscos ambientais; solicita uma revisão das normas das 
agências de notação, de modo a incluírem critérios ambientais, sociais e de governação 
nas suas avaliações; considera que o BCE deve poder emprestar diretamente dinheiro 
aos Estados-Membros a uma taxa de juro nula, a fim de permitir um investimento 
público maciço na transição; exorta, por conseguinte, o Conselho e os Estados-
Membros a reverem o mandato do BCE, a fim de lhe permitir contribuir plenamente 
para o financiamento da transição, nomeadamente através de empréstimos diretos aos 
Estados-Membros;



RE\1196593PT.docx 19/24 PE643.468v01-00

PT

73. Considera que o Tratado da Carta da Energia é nocivo e obsoleto e insta a Comissão e 
os Estados-Membros a retirarem-se do mesmo o mais rapidamente possível;

74. Salienta que os Estados-Membros perdem milhares de milhões de receitas por ano 
devido à evasão fiscal que poderiam ser investidos na transição ecológica; solicita à 
Comissão e o Conselho que elaborem uma lista negra credível e completa de todos os 
paraísos fiscais e adotem a transparência fiscal e a elaboração de relatórios públicos por 
país, a fim de garantir que as grandes empresas são tributadas onde os rendimentos são 
gerados; insta a Comissão a combater as práticas fiscais prejudiciais dos Estados-
Membros e a estabelecer um imposto mínimo sobre o rendimento das sociedades que 
seja eficaz para pôr fim ao nivelamento por baixo;

75. Apela ao desenvolvimento de novos incentivos fiscais para desencorajar as atividades 
nocivas para o ambiente; considera que as receitas geradas por tais impostos devem ser 
totalmente consagradas ao financiamento da transição; salienta a necessidade de efetuar 
uma análise distributiva antes de estabelecer incentivos fiscais, a fim de garantir que 
não alimentam desigualdades;

76. Crê que não é possível realizar uma transição justa no quadro económico neoliberal; 
exorta a Comissão a romper com este quadro e a pôr fim às medidas de austeridade e às 
políticas antissociais austeras, tais como as políticas preconizadas no âmbito do 
Semestre Europeu; insta a Comissão a reconhecer o Pacto Ecológico Europeu como 
uma oportunidade e uma necessidade de aumentar o investimento público a nível 
europeu;

77. Recorda o papel da educação, da formação, da requalificação e da melhoria de 
competências na transição ecológica, e observa que os empregos de qualidade e 
hipocarbónicos também incluem os trabalhadores pouco qualificados, incluindo nos 
setores da prestação de cuidados, da saúde e da educação; sublinha, a este respeito, a 
importância de consultar e envolver os parceiros sociais; insiste na inclusão do reforço 
das capacidades das regiões e dos municípios, a fim de os tornar parte da solução e de 
facilitar o acesso ao financiamento disponível;

78. Insta a Comissão a apresentar um Fundo para uma Transição Justa que seja ambicioso, a 
fim de apoiar as regiões, as comunidades e os trabalhadores vulneráveis, financiar novas 
atividades respeitadoras do ambiente e criar empregos sustentáveis, promover a 
produção local, financiar a requalificação técnica dos trabalhadores e atribuir subsídios 
compensatórios aos trabalhadores que procuram novos empregos de qualidade; exorta a 
Comissão a estabelecer critérios adequados para o financiamento das despesas 
associadas à transição justa, incluindo a eliminação progressiva dos combustíveis 
fósseis como condição; salienta a necessidade de combater o desemprego através de 
programas de formação e educação centrados nos empregos sustentáveis e de qualidade 
preparados para o futuro;

Mobilizar a investigação e promover a inovação

79. Assinala a importância de atribuir fundos públicos à investigação de novas soluções 
para a crise climática que produzam bens públicos; considera que o Pacto Ecológico 
Europeu deve acelerar o investimento em práticas sustentáveis; salienta, no entanto, que 
já existem soluções para a crise climática e que o principal ponto de bloqueio é a falta 
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de vontade política; observa com preocupação os interesses financeiros da indústria dos 
combustíveis fósseis na promoção de soluções de geoengenharia climática;

80. Salienta a necessidade de investir na investigação em combustíveis alternativos 
sustentáveis, em especial nos setores da aviação e dos transportes marítimos, e insta a 
Comissão a utilizar plenamente o programa Horizonte Europa para apoiar os desafios da 
transição ecológica, em particular nos setores digital e industrial; regista o papel que as 
novas tecnologias podem ter na adaptação e insta a Comissão e os Estados-Membros a 
centrarem os esforços de investigação nas tecnologias de adaptação;

«Não prejudicar» - Integrar a sustentabilidade em todas as políticas da UE

81. Congratula-se com o juramento ecológico de «não prejudicar» e, com efeito, insiste em 
que todas as ações e políticas da UE devem unir esforços para alcançar uma transição 
justa; sublinha que as atuais políticas agrícola, das pescas e comercial da UE são, na 
realidade, muito prejudiciais para todas as ambições em matéria de clima, 
biodiversidade e transição justa estabelecidas no Pacto Ecológico Europeu; salienta a 
necessidade de introduzir mudanças radicais em todos estes domínios para concretizar 
qualquer uma destas ambições; apela a um reconhecimento claro deste facto e à 
apresentação de propostas inovadoras para pôr termo a estas controvérsias no âmbito 
das políticas e da legislação da UE;

82. Salienta que o comércio deve estar em consonância com o objetivo de transição 
ecológica; insta, por conseguinte, a Comissão e o Conselho a incorporarem os objetivos 
do Acordo de Paris e em matéria de biodiversidade em todos os acordos comerciais e de 
investimento sob a forma de disposições vinculativas, a fim de incentivar os parceiros a 
respeitarem o objetivo de 1,5 °C estabelecido no Acordo de Paris, bem como o objetivo 
de travar a perda de biodiversidade; exorta igualmente a Comissão e o Conselho a 
reverem todos os acordos comerciais, a fim de integrar obrigações climáticas e em 
matéria de biodiversidade ambiciosas e vinculativas nesses acordos bilaterais e, por 
conseguinte, incentivar os parceiros a adotarem estratégias climáticas em conformidade 
com o Acordo de Paris; solicita o fim das negociações comerciais UE-Mercosul e UE-
Austrália, bem como de todos os acordos de comércio livre;

83. Considera que o Pacto Ecológico Europeu constitui uma oportunidade para promover 
um comércio internacional justo e equitativo, que seja benéfico para as pessoas, 
baseando-se na solidariedade e no pleno respeito dos nossos objetivos climáticos e 
sociais; defende uma mudança fundamental da concorrência para a complementaridade 
no comércio internacional e reconhece o direito soberano dos Estados-Membros de 
definirem as suas próprias políticas comerciais de acordo com este princípio; insiste em 
que não devem ser autorizadas importações para a UE de mercadorias produzidas em 
violação das regras ambientais da UE e que as empresas químicas da União não devem 
ser autorizadas a exportar pesticidas cuja utilização seja proibida na UE;

84. Insta a Comissão a realizar uma análise exaustiva de todos os seus acordos bilaterais de 
comércio livre assinados ou em fase de negociação, a fim de os adaptar aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas, desenvolvimento sustentável e segurança 
alimentar; solicita à Comissão que participe ativamente na nova iniciativa da OMC em 
matéria de alterações climáticas; deplora a utilização de mecanismos de proteção do 
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investimento sob todas as formas, tais como o mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado, e insta a Comissão e os Estados-Membros a reverem todos 
os acordos existentes, a eliminarem estes mecanismos prejudiciais o mais rapidamente 
possível e a não incluírem qualquer destes instrumentos em futuros acordos;

85. Considera que a estratégia de descarbonização da UE deve incluir a promoção da paz e 
o fim do complexo militar industrial; sublinha que o complexo militar industrial 
constitui uma importante fonte de poluição ambiental no planeta e que a fatura 
energética da guerra ultrapassa largamente a de várias outras atividades humanas; 
solicita que os orçamentos de segurança e defesa sejam desviados para a ação climática;

86. Recorda que a indústria militar é uma das principais fontes de poluição ambiental no 
planeta; denuncia o discurso contraditório da Comissão que, ao mesmo tempo que adota 
uma retórica verde, promove uma escalada militar na UE; insta a Comissão e o 
Conselho a absterem-se de afetar recursos financeiros a despesas militares, a porem 
imediatamente termo à corrida ao armamento e a orientarem esses recursos para os 
domínios ambiental e social;

87. Exorta a Comissão a garantir a obtenção de resultados significativos e mensuráveis 
quando integrar os objetivos ambientais nas políticas setoriais; exige que os orçamentos 
públicos, os investimentos privados e os mercados financeiros sejam reorientados para a 
promoção de transições rumo à sustentabilidade; pede à Comissão e aos Estados-
Membros que desenvolvam e adotem meios para medir os progressos da sociedade 
rumo à sustentabilidade, que vão além do PIB e tenham em conta o bem-estar das 
pessoas, dos animais e do planeta, utilizando um painel de indicadores;

88. Solicita à Comissão que facilite a cooperação entre os vários domínios de ação política, 
a fim de permitir a mudança transformadora necessária na Europa para aplicar a visão a 
longo prazo «Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta»; espera que a aplicação 
do tão necessário Pacto Ecológico Europeu permita estabelecer quadros políticos 
sistémicos com metas vinculativas e envolver todas as partes interessadas;

89. Denuncia qualquer retórica sobre a necessidade de «reduzir a burocracia» e «reduzir os 
encargos administrativos» que vise impedir as tão necessárias alterações legislativas; 
rejeita o conceito da «comporta regulatória»; sublinha que uma verdadeira melhoria da 
regulamentação só pode ser alcançada através da criação de um equilíbrio justo e 
equitativo entre a possibilidade de participação da sociedade civil, da ciência e da 
indústria; apela à plena democracia e transparência em todas as fases do processo 
decisório, da elaboração e da negociação de políticas e legislação, incluindo no 
Conselho e em todo o processo de comitologia; considera urgentemente necessário que 
todas as camadas do governo e da governação permitam um acesso ativo aos 
documentos; congratula-se com o facto de se ponderar uma revisão do Regulamento de 
Aarhus; frisa que o pleno acesso aos documentos e aos tribunais é essencial para 
permitir aos cidadãos acompanhar e contribuir para a aplicação das políticas e da 
legislação;

90. Considera que a legislação de execução deve ser a pedra angular das políticas nacionais 
e da UE; insta os Estados-Membros a reforçarem a aplicação das políticas ambientais, a 
fim de alcançar todos os seus benefícios; salienta que as metas ambientais e climáticas 
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só podem ser alcançadas mediante uma aplicação e um financiamento mais eficazes das 
medidas previstas em todas as políticas ambientais europeias; exorta a Comissão a 
adotar as medidas necessárias para assegurar a plena aplicação da legislação ambiental 
da UE;

A UE na esfera internacional

91. Reconhece que o ónus da crise climática já é, e continuará a ser, principalmente 
suportado pelos países do hemisfério sul, os quais são mais vulneráveis aos efeitos 
negativos das alterações climáticas do que o hemisfério norte e já estão a sofrer perdas e 
danos, para além de terem menor capacidade de adaptação, apesar de terem contribuído 
consideravelmente menos para a crise climática do que os países do hemisfério norte; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a darem provas de uma verdadeira 
solidariedade para com os países do hemisfério Sul e a reconhecerem e a terem em 
conta a sua responsabilidade histórica e dívida climática;

92. Considera que o Acordo de Paris está sob ameaça, devido ao impacto negativo das 
forças de direita a nível mundial, e que a COP 26 representa um momento decisivo, do 
qual a integridade do Acordo de Paris sairá enfraquecida ou reforçada; crê que a UE 
deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a integridade do Acordo de 
Paris e que tal deve ser uma parte fundamental do Pacto Ecológico Europeu;

93. Lamenta profundamente os resultados da COP 25 em Madrid, Espanha, sob a 
presidência chilena, e regista com preocupação a falta de progressos nestas 
conversações de alto nível; insta o Conselho e a Comissão, bem como os Estados-
Membros, a colaborarem ativamente com outras Partes no Acordo de Paris ao longo do 
ano, a fim de assegurar resultados positivos e ambiciosos na COP 26, em Glasgow, e 
evitar uma repetição da COP 25;

94. Está firmemente convicto de que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devem 
ser parte integrante da transição ecológica e que o Pacto Ecológico Europeu deve 
procurar atingir estes objetivos em todos os seus aspetos e adotar uma abordagem da 
ação climática baseada nos direitos;

95. Considera que as relações económicas internacionais devem ser mutuamente benéficas, 
rejeitando todas as formas de neocolonialismo e garantindo os direitos socioeconómicos 
para todos; sublinha que a UE e os Estados-Membros devem colaborar com os países 
terceiros de forma ativa e num espírito de cooperação leal; rejeita todas as formas de 
neocolonialismo, que submetem os países do hemisfério Sul ao controlo ou à influência 
de outros países e violam a soberania destes Estados; insta a UE e os Estados-Membros 
a incluírem as crises climática e em matéria de biodiversidade como pontos prioritários 
nas ordens do dia de todos os fóruns internacionais, incluindo o G7 e o G20;

96. Congratula-se vivamente com os movimentos globais em defesa do clima, tais como o 
«Friday’s for Future», que colocam a crise climática na primeira linha do debate público 
e da consciencialização; considera que o ativismo e as manifestações constituem um 
elemento fundamental desta transição; insiste em que é necessário associar plenamente 
os parlamentos nacionais e regionais com poderes legislativos, os sindicatos, as ONG, a 
sociedade civil e os cidadãos à elaboração e aplicação do «Pacto Ecológico Europeu»;
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97. Observa com profunda preocupação que 100 empresas em todo o mundo são 
responsáveis por 71 % das emissões globais; reitera a responsabilidade das empresas em 
termos de descarbonização das suas atividades; insta a Comissão a apresentar uma 
proposta relativa ao dever de vigilância das empresas, que implique a atribuição de 
responsabilidade às empresas-mãe por danos ambientais e por violações dos direitos 
humanos e laborais que ocorrem nas suas cadeias de valor mundiais;

98. Considera da maior importância que a UE reconheça a sua dívida climática e a sua 
responsabilidade histórica de descarbonizar de forma mais célere, tendo em conta os 
diferentes pontos de partida entre os seus Estados-Membros; insta a UE a reconstituir os 
fundos climáticos a nível internacional e a dar provas de liderança mundial no 
financiamento; exorta a Comissão e o Conselho a ajudarem os países em 
desenvolvimento nos seus pedidos de indemnização por perdas e danos e a apoiarem 
ativamente um sistema financeiro de solidariedade internacional;

99. Insta a Comissão a apresentar um mecanismo abrangente de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, baseado apenas em critérios climáticos, ambientais, relativos 
ao bem-estar dos animais e às condições de trabalho avaliadas pela OIT, a fim de apoiar 
a produção local, os preços justos e as cadeias de abastecimento curtas e de desencorajar 
o consumo de produtos que tenham percorrido longas distâncias; solicita a integração 
do dever de vigilância das empresas e de normas laborais e sociais ecológicas e 
vinculativas em toda a cadeia de valor; insta a Comissão a dar a máxima prioridade à 
luta contra a desflorestação fora da UE, começando pela adoção de medidas 
regulamentares contra as cadeias de abastecimento que fomentam a desflorestação, e a 
utilizar, em conformidade, o mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras;

100. Insta a UE a apoiar e a defender o estabelecimento do estatuto de refugiado climático, 
incluindo uma definição internacional de «asilo climático», e a defender o 
reconhecimento do «ecocídio» como crime internacional, bem como da convenção 
mundial para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis;

101. Considera que a Cimeira UE-China, em Leipzig, constitui uma oportunidade 
fundamental para consolidar a ambiciosa liderança mundial em matéria de clima entre a 
China e a UE; aguarda com expectativa a obtenção de resultados ambiciosos na 
Conferência sobre a Biodiversidade de Kunming e espera que esta estabeleça uma 
interligação com estratégias ambiciosas de adaptação às alterações climáticas e de 
atenuação das suas consequências em todo o mundo;

102. Encoraja vivamente outras grandes economias a aumentarem os seus CDN e a 
aplicarem medidas concretas que correspondam aos seus CDN; considera que o melhor 
sinal a enviar à comunidade internacional é dar o exemplo, adotando um CDN 
ambicioso e apoiando os países do hemisfério sul para que consigam alcançar objetivos 
ambiciosos em matéria de atenuação;

103. Insta os parlamentos nacionais e regionais com poderes legislativos, os sindicatos, as 
ONG, a sociedade civil e os cidadãos a assegurarem que o Conselho, a Comissão e os 
governos cumpram as suas obrigações ao abrigo do Acordo de Paris e concretizem 
plenamente o Pacto Ecológico Europeu;
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104. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


