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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Plano de investimento para uma Europa sustentável - Como financiar o Pacto 
Ecológico
(2020/2058(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de janeiro de 2020, intitulada 
«Plano de Investimento para uma Europa Sustentável - Plano de Investimento do Pacto 
Ecológico Europeu» (COM(2020)0021),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, intitulada 
«Pacto Ecológico Europeu» (COM(2019)0640) e a sua resolução sobre esta matéria, de 
15 de janeiro de 20201,

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 2 de maio de 2018, de regulamento do 
Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual (QFP) para o período de 2021 a 
2027 (COM(2018)0322) e a proposta alterada, de 28 de maio de 2020 
(COM(2020)0443), juntamente com a proposta alterada, de 28 de maio de 2020, relativa 
ao sistema de recursos próprios da União Europeia (COM(2018)0445),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 27 de maio de 2020, intitulada «A 
Hora da Europa: Reparar os Danos e Preparar o Futuro para a Próxima Geração 
(COM(2020)0456) e as propostas legislativas que a acompanham,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2018/410, de 14 de março de 2018, que altera a 
Diretiva 2003/87/CE para reforçar a relação custo-eficácia das reduções de emissões e o 
investimento nas tecnologias hipocarbónicas, e a Decisão (UE) 2015/18142, que inclui o 
Fundo de Modernização e o Fundo de Inovação,

– Tendo em conta o seu relatório intercalar, de 14 de novembro de 2018, sobre o quadro 
financeiro plurianual 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027 e os recursos próprios: é tempo de satisfazer as expectativas dos 
cidadãos4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de dezembro de 2019, sobre a tributação justa 
numa economia digitalizada e globalizada: BEPS 2.05,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de abril de 2020, sobre a ação coordenada da UE 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
2 JO L 76 de 19.3.2018, p. 3.
3 Textos aprovados, P8_TA(2018)0449.
4 Textos aprovados, P9_TA(2019)0032.
5 Textos aprovados, P9_TA(2019)0102.
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para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de maio de 2020, sobre o novo quadro financeiro 
plurianual, os recursos próprios e o plano de recuperação7,

– Tendo em conta o relatório final e as recomendações do Grupo de Alto Nível sobre os 
Recursos Próprios,

– Tendo em conta o relatório final do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Finanças 
Sustentáveis,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 8 de março de 2018, intitulada «Plano 
de Ação: Financiar um crescimento sustentável» (COM(2018)0097),

– Tendo em conta a sua resolução, de 29 de maio de 2018, sobre financiamento 
sustentável8,

– Tendo em conta as Previsões Económicas Europeias da Comissão: primavera de 2020,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 58.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural e da Comissão da Cultura e da Educação,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários (A9-0000/2020),

1. Congratula-se com o Plano de Investimento para uma Europa Sustentável por constituir 
um elemento central para o êxito do Pacto Ecológico e a transição para uma economia 
mais sustentável e resiliente; 

2. Congratula-se com o plano de recuperação para a Europa da Comissão, que se centra no 
Pacto Ecológico Europeu; subscreve o princípio subjacente de que os investimentos 
públicos devem respeitar o compromisso de «não prejudicar»; salienta que os planos 
nacionais de recuperação e resiliência devem colocar a UE na via para uma redução de 
entre 50 % a 55 % das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, em comparação 
com os níveis de 1990, bem como para a neutralidade climática até 2050;

3. Salienta que a consecução do objetivo da UE de alcançar a neutralidade climática 
depende da adequação do financiamento;

6 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054.
7 Textos aprovados, P9_TA(2020)0124.
8 Textos aprovados, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri
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4. Questiona se o Plano de Investimento para uma Europa Sustentável pode, na sua forma 
atual, permitir a mobilização de um bilião de euros até 2030, tendo em conta as 
perspetivas económicas negativas decorrentes da crise da COVID-19; insta a Comissão 
a garantir a plena transparência das questões de financiamento, como a perspetiva 
otimista do efeito de alavanca ou a falta de clareza em relação a extrapolações de 
determinados montantes; questiona, ademais, como irá o novo QFP, apresentado pela 
Comissão nas suas propostas revistas de 27 e 28 de maio de 2020, possibilitar a 
consecução dos objetivos do Plano de Investimento para uma Europa Sustentável;

5. Espera que se garanta que o financiamento do Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável, a nível nacional e da UE, seja orientado para as políticas e os programas 
com maior potencial para contribuir para a luta contra as alterações climáticas, e 
aguarda com expetativa que a futura metodologia de acompanhamento das ações em 
matéria de clima, que será elaborada pela Comissão, utilize adequadamente os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

6. Considera que o financiamento público e privado deve respeitar a taxonomia da UE e o 
princípio de «não prejudicar significativamente», a fim de garantir que as políticas e o 
financiamento da UE, incluindo o orçamento da UE, os programas financiados através 
do plano Next Generation EU, o Semestre Europeu e o financiamento do BEI não 
contribuam para objetivos, projetos e atividades que prejudiquem significativamente os 
objetivos sociais ou ambientais;

7. Apela à eliminação progressiva dos investimentos públicos e privados em setores 
altamente poluentes e prejudiciais para os quais existam alternativas economicamente 
viáveis, respeitando plenamente o direito que assiste aos Estados-Membros de escolher 
o seu cabaz energético;

O orçamento da UE: orientação, mobilização e catalisação dos recursos financeiros 

8. Salienta o papel central que o orçamento da UE desempenha na concretização do Plano 
de Investimento para uma Europa Sustentável; reitera a sua posição de longa data de 
que as novas iniciativas devem ser sempre financiadas através de dotações adicionais e 
não devem prejudicar outras políticas;

9. Sublinha que, para cumprir as suas obrigações decorrentes do Acordo de Paris, o 
contributo da UE para os objetivos em matéria de clima deve ser apoiado por uma 
percentagem ambiciosa das despesas relacionadas com o clima no orçamento da UE, 
devendo ir além dos níveis das quotas de despesas específicas de, pelo menos, 25 % no 
período do QFP 2021-2027 e de 30 % o mais rapidamente possível e, o mais tardar, até 
2027;

10. Congratula-se com a proposta de complementar o Fundo para uma Transição Justa, em 
particular com fundos adicionais do plano Next Generation EU, e os dois pilares 
adicionais do Mecanismo para uma Transição Justa, nomeadamente um regime 
específico ao abrigo do programa InvestEU e um mecanismo de empréstimo do setor 
público, que contribuirão para atenuar os efeitos económicos da transição para a 
neutralidade climática nas regiões mais vulneráveis da UE;

11. Congratula-se com o papel do InvestEU na aplicação e no funcionamento do Plano de 



PE650.587v01-00 6/8 PR\1203936PT.docx

PT

Investimento para uma Europa Sustentável e considera que este deve estar no centro de 
uma recuperação ecológica, equitativa e resiliente da União; congratula-se, por 
conseguinte, com a proposta da Comissão de aumentar a dimensão e o âmbito do 
programa; acolhe com agrado a proposta de criação de um Mecanismo de Investimento 
Estratégico no âmbito do programa InvestEU para promover investimentos sustentáveis 
em tecnologias e cadeias de valor fundamentais;

12. Observa que o Fundo de Inovação e o Fundo de Modernização devem contribuir de 
forma significativa para a transição sustentável e congratula-se, em particular, com o 
facto de o Fundo de Modernização se destinar a apoiar investimentos que visam 
melhorar a eficiência energética em dez Estados-Membros com rendimentos mais 
baixos, sendo, por conseguinte, um instrumento importante para assegurar uma 
transição justa;

13. Apoia a abordagem inovadora da Comissão, segundo a qual o orçamento da UE 
contribuirá para a consecução dos objetivos em matéria de clima também através das 
suas receitas;

14. Reitera a sua posição anterior relativa a candidatos a novos recursos próprios e insta a 
Comissão a propor novos recursos próprios, que correspondam a objetivos essenciais da 
UE, incluindo a luta contra as alterações climáticas e a proteção do ambiente; solicita, 
por conseguinte, a introdução de novos recursos próprios baseados nas receitas dos 
leilões no âmbito do Regime de comércio de licenças de emissão, uma contribuição 
relativa aos resíduos de embalagens de plástico não reciclados, o futuro mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras relacionado com as emissões de carbono, uma matéria 
coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades ou um recurso baseado 
nas operações das grandes empresas, um imposto sobre as empresas digitais e um 
imposto sobre as transações financeiras;

Instituições monetárias e financeiras — Aplicação do Pacto Ecológico

15. Congratula-se com os esforços do Banco Europeu de Investimento (BEI) no sentido de 
rever a sua política de concessão de empréstimos no setor da energia e consagrar 50 % 
das suas operações às ações em matéria de clima e à sustentabilidade ambiental; insta o 
BEI a empenhar-se na transição sustentável para a neutralidade climática, tendo 
simultaneamente em conta os diferentes cabazes energéticos dos Estados-Membros e 
prestando especial atenção aos setores e regiões mais afetados pela transição;

16. Reconhece o importante papel dos bancos e instituições de fomento nacionais e das 
instituições financeiras internacionais (IFI) no financiamento de projetos sustentáveis, 
contribuindo, assim, para a realização dos objetivos do Acordo de Paris;

17. Recorda a declaração do presidente do BCE de que o BCE apoia o desenvolvimento de 
uma taxonomia que facilite a incorporação de considerações ambientais nas carteiras 
dos bancos centrais; insta o BCE a avaliar a viabilidade de incluir critérios de 
sustentabilidade no seu quadro de ativos de garantia e no seu exercício anual de testes 
de esforço, avaliando simultaneamente as formas de orientar a concessão de 
empréstimos para investimentos em transição energética e para reconstruir uma 
economia sustentável após a crise da COVI-19;
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Mobilização de investimentos privados para uma recuperação sustentável

18. Apoia uma estratégia renovada de financiamento sustentável; salienta a necessidade de 
um rótulo ecológico da UE para os produtos financeiros, de uma norma europeia de 
obrigações verdes e de dados sobre a sustentabilidade mais fiáveis, comparáveis e 
acessíveis, obtidos através da harmonização dos indicadores de sustentabilidade e da 
criação de um registo público de dados sobre a sustentabilidade;

19. Insiste na integração dos objetivos sociais no quadro de sustentabilidade, em particular 
através de uma avaliação do alargamento do âmbito de aplicação da taxonomia e da 
elaboração de uma norma da UE para as obrigações sociais;

20. Insiste na integração dos objetivos de governação no quadro de sustentabilidade, 
nomeadamente através de direitos de voto adicionais para os acionistas a longo prazo, 
da reforma das estruturas de remuneração e das obrigações fiduciárias para os gestores 
de topo, bem como da elaboração de relatórios de sustentabilidade obrigatórios e do 
dever de diligência para as instituições financeiras e as grandes empresas; congratula-se 
com a preparação de uma iniciativa sobre a governação sustentável das empresas;

21. Recorda que os investimentos em atividades económicas insustentáveis podem conduzir 
a ativos irrecuperáveis com efeitos de dependência; considera que este risco não está 
suficientemente integrado nas notações de risco e nos quadros prudenciais;

Promoção do investimento público sustentável em tempos de crise

22. Solicita a criação de um quadro propício aos investimentos públicos sustentáveis para a 
realização dos objetivos fixados no Pacto Ecológico Europeu, mas salienta que o 
modelo de financiamento adotado, seja ele qual for, não deve comprometer a 
sustentabilidade das finanças públicas na UE; apoia o compromisso assumido pelo 
vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis de analisar a forma como a taxonomia 
pode ser utilizada pelo setor público; solicita que o apoio público às companhias aéreas 
seja utilizado de forma sustentável e eficiente;

23. Recorda que o Semestre Europeu constitui um quadro que permite aos 
Estados-Membros coordenarem as suas políticas orçamentais e económicas; considera 
que pode facilitar a aplicação do Pacto Ecológico Europeu, do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas; entende que os ODS devem estar no centro do processo de elaboração de 
políticas da UE;

24. Constata que os planos de recuperação e resiliência se basearão nas prioridades comuns 
da UE; destaca, neste contexto, o Pacto Ecológico Europeu e o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais; apela à inclusão de prioridades em domínios como o emprego, as 
competências, a educação, a investigação e a inovação e a saúde, mas também em 
domínios relacionados com o contexto empresarial, incluindo a administração pública e 
o setor financeiro;

25. Apoia o Instrumento de Apoio à Solvabilidade para nivelar as condições de 
concorrência no mercado único e a introdução de «planos de transição» para que 
determinadas empresas aumentem a sustentabilidade das suas atividades; considera que 
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a sociedade pode pedir contrapartidas ao prestar apoio às empresas; considera que os 
planos de transição devem ser obrigatórios para as empresas que pretendam obter 
auxílios estatais ou apoio a nível da UE, a menos que seja claro que não exercem 
atividades que prejudiquem o ambiente ou o contexto social; insta a Comissão a aprovar 
apenas os planos de transição que encaminhem as empresas para uma economia circular 
e neutra em termos de clima, sem prejudicar significativamente quaisquer outros 
objetivos ambientais ou sociais;

26. Insta a Comissão a proceder à revisão da Diretiva Tributação da Energia e a coordenar a 
criação de um imposto sobre o querosene que poderá também contribuir para o 
orçamento da UE;

27. Espera receber a garantia de que todos contribuem de forma equitativa para a 
recuperação pós-coronavírus e a transição para uma economia sustentável; apela a um 
reforço da luta contra a fraude fiscal, a evasão fiscal e a elisão fiscal e o planeamento 
fiscal agressivo; insta a Comissão a criar uma lista negra dos Estados-Membros da UE 
que facilitam a elisão fiscal; apela a uma coordenação a nível da UE para evitar um 
planeamento fiscal agressivo por particulares e empresas; solicita, neste contexto, uma 
estratégia ambiciosa em matéria de tributação das empresas para o século XXI;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, bem como 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


