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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Exorta a Comissão a adaptar o processo do Semestre Europeu a um novo quadro 
estratégico a longo prazo orientado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) para apoiar os Estados-Membros na consecução de um crescimento sustentável 
em termos ambientais e inclusivo em termos sociais; reitera a importância de 
acompanhar a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a fim de assegurar 
progressos significativos na concretização dos seus princípios fundamentais, 
nomeadamente o direito de acesso a cuidados de saúde preventivos de elevada 
qualidade e a preços acessíveis para todos;

2. Sublinha que as políticas social, climática e ambiental devem desempenhar plenamente 
o seu papel no processo do Semestre Europeu, para além das suas dimensões 
económicas; solicita a inclusão de indicadores orientados para medir a sustentabilidade 
e o bem-estar;

3. Salienta que é necessário continuar a dissociação da utilização da energia e dos recursos 
relativamente ao crescimento económico, no intuito de alcançar os objetivos da UE em 
matéria do clima e da energia até 2030, em consonância com os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris;

4. Insta a Comissão a incluir no Semestre Europeu o objetivo de alcançar uma economia 
neutra em termos de clima; recorda o compromisso da UE de alcançar, até 2050, um 
nível nulo de emissões líquidas de gases com efeito de estufa através duma transição 
socialmente justa e de forma eficiente em termos de custos;

5. Salienta que a descarbonização da economia da UE irá estimular um investimento 
adicional significativo; recorda que atualmente cerca de 2% do PIB da UE é investido 
no seu sistema energético e infraestruturas conexas; observa que tal teria de aumentar 
para 2,8% para alcançar uma economia com um nível nulo de emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa, o que requer investimentos adicionais consideráveis em 
comparação com o cenário de base;

6. Recorda a necessidade de alinhar os compromissos de financiamento da UE com os 
objetivos climáticos de Paris, nomeadamente avaliando se os investimentos apoiam ou 
são compatíveis com os objetivos climáticos, intensificando o financiamento 
relacionado com o clima e através da integração da informação sobre as alterações 
climáticas nos fluxos financeiros;

7. Salienta a necessidade de integrar no Semestre Europeu os objetivos em matéria de 
clima e de energia fixados pelos Estados-Membros no âmbito do regulamento relativo à 
governação da União da Energia e da Ação Climática1;

                                               
1 Regulamento (UE) n.º 2018/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativo 
à governação da União da Energia e da Ação Climática (JO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
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8. Salienta que a ecologização da economia e o investimento em sistemas de saúde mais 
eficientes aumentarão a capacidade da Europa para melhorar o bem-estar dos seus 
cidadãos; observa que devem ser tidas em conta as implicações fiscais a curto prazo das 
reformas estruturais e os seus efeitos ambientais, económicos e sociais a longo prazo;

9. Considera importante utilizar o Semestre Europeu para acelerar a transição para uma 
economia eficiente em termos de recursos, circular, com emissões líquidas nulas, 
eficiente em termos energéticos e baseada em energias renováveis, contribuindo assim 
para o desenvolvimento sustentável e a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável; reitera a importância do apoio financeiro da UE às regiões com utilização 
intensiva de carvão e de carbono, a fim de permitir uma transição energética justa para 
tecnologias limpas e soluções de eficiência energética, criando simultaneamente postos 
de trabalho sustentáveis;

10. Considera o Semestre Europeu um instrumento essencial, sem o qual os objetivos da UE 
em matéria de biodiversidade e os respetivos benefícios socioeconómicos não poderão 
ser alcançados;

11. Regozija-se com a proposta de atribuição de financiamento da UE no próximo período 
de programação para apoiar os Estados-Membros na aplicação das recomendações e das 
reformas estruturais, contudo salienta que esta ligação não deve assumir a forma de uma 
condicionalidade; solicita a adoção de uma perspetiva a longo prazo no 
acompanhamento e avaliação dos progressos em matéria de reformas;

12. Regozija-se por o Semestre Europeu reconhecer que os Estados-Membros devem 
prestar especial atenção à adaptabilidade da mão de obra, a fim de garantir que possuem 
as competências adequadas para corresponder ao progresso tecnológico; salienta, neste 
contexto, a necessidade de adotar uma abordagem de transição justa, assegurando a 
inclusão e a participação de todas as pessoas afetadas e apoiando a mão de obra e a 
criação de empregos dignos e de qualidade;

13. Regozija-se com o facto de, no domínio dos cuidados de saúde, o processo do Semestre 
Europeu ter transferido a tónica da redução dos custos para o desempenho dos sistemas 
de saúde, reconhecendo a importância dos resultados em matéria de saúde e do acesso a 
cuidados de saúde de elevada qualidade e a preços acessíveis para todos; insta ao 
desenvolvimento de metodologias e indicadores comuns para avaliar o desempenho dos 
sistemas de saúde, com vista a reduzir as desigualdades no domínio da saúde; apoia os 
esforços com vista a desenvolver indicadores e metodologias comuns que permitam 
avaliar o desempenho dos sistemas nacionais de saúde, incluindo as desigualdades e as 
lacunas no acesso aos cuidados de saúde;

14. Salienta que um investimento eficaz nos cuidados de saúde – incluindo a investigação 
em matéria de saúde e a prevenção de doenças – é essencial para proporcionar aos 
cidadãos a igualdade de acesso a serviços de saúde de elevada qualidade; sublinha a 
importância da sustentabilidade do setor dos cuidados de saúde;

15. Sublinha a importância de um diálogo estruturado e sistemático com a sociedade civil a 
nível nacional, com vista a aumentar a apropriação; considera que a Comissão deve 
recolher contributos de uma multiplicidade de partes interessadas e assegurar uma maior 
publicidade às recomendações específicas por país (REP) e aos relatórios por país, 
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designadamente através da promoção de um maior debate ao nível político mais 
elevado;

16. Exorta a Comissão a conferir uma dimensão territorial ao Semestre Europeu, tanto a 
nível analítico como operacional; considera, além disso, que para assegurar uma gestão 
eficaz das políticas estruturais, as autoridades regionais e locais devem participar na 
elaboração e na tomada de decisões sobre estas políticas através de um processo de 
planeamento misto do topo para a base e vice-versa;

17. Exorta a uma participação estruturada das organizações da sociedade civil e ambientais 
no processo do Semestre Europeu e a um maior envolvimento dos ministros do 
Ambiente no referido processo ao nível do Conselho;

18. Exorta a uma maior coerência com outras políticas da UE, como as relacionadas com as 
alterações climáticas e a exploração insustentável dos recursos naturais;

19. Salienta a necessidade de reforçar a capacidade de resposta comum europeia a 
catástrofes como a seca nos países do sul da Europa, as inundações, os incêndios 
florestais e os sismos; salienta a necessidade de fomentar uma maior cooperação em 
matéria de planeamento prévio das operações europeias de resposta a catástrofes, 
prevendo, entre outras medidas, a realização dum inventário dos recursos dos Estados-
Membros, a elaboração de planos de contingência e a melhoria do planeamento da 
gestão de riscos.
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