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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com a comunicação da Comissão sobre o Plano de Investimento para 
Uma Europa Sustentável e o Plano Europeu do Pacto Ecológico (SEIP), 
(COM(2020)0021), que visa permitir uma transição justa e bem gerida para uma 
sociedade resiliente e sustentável; salienta que o financiamento público e privado 
sustentável se revestirá de importância fundamental para permitir que a União e os 
Estados-Membros atinjam os objetivos ambientais e climáticos do Pacto Ecológico 
Europeu – nomeadamente os objetivos revistos para 2030 e 2050 em matéria de clima, 
energia e biodiversidade –, bem como para o cumprimento dos compromissos 
assumidos pela União no âmbito do Acordo de Paris, da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com base nos 
melhores dados científicos disponíveis; considera essencial que o plano de investimento 
viabilize investimentos adicionais com real valor acrescentado, crie emprego verde 
sustentável e facilite o financiamento com base no mercado;

2. Toma nota da proposta revista para o próximo quadro financeiro plurianual (QFP), que 
coloca o Pacto Ecológico Europeu no seu centro; espera que o aumento esteja à altura 
da transição ecológica para uma economia com impacto neutro no clima, resiliente em 
termos sociais e ambientais, equilibrada em termos de género e inclusiva e à altura dos 
objetivos a fixar pela Lei do Clima; considera que o novo QFP deve afetar recursos 
suficientes à promoção das políticas que contribuem para a consecução dos objetivos 
em matéria climática e ambiental, bem como dos ODS;

3. Observa que o financiamento do Pacto Ecológico Europeu poderia ser complementado 
por um conjunto de novos recursos próprios da UE;  sugere que toda e qualquer futura 
introdução de novos recursos próprios da UE seja nomeadamente orientada para o 
financiamento de medidas de atenuação e adaptação às alterações climáticas e para a 
consecução dos objetivos climáticos, energéticos e ambientais da União a curto e a 
longo prazo, tal como estabelecido no Pacto Ecológico Europeu e como se impõe em 
virtude dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris; insta a Comissão a 
avaliar possíveis novos recursos financeiros para proceder à transição que sejam 
sustentáveis, tanto em termos ambientais como em termos sociais;

4. Salienta a necessidade de estabelecer prioridades entre as despesas do QFP;

5. Sublinha a importância de um maior crescimento económico para facilitar os 
investimentos necessários à transição da economia;

6. Insta a Comissão a apresentar uma proposta ambiciosa de revisão dos diferentes 
montantes atribuídos ao SEIP e à sua estratégia de investimento sustentável, a fim de ter 
em conta as necessidades de investimento para efeitos de adaptação às alterações 
climáticas ou para responder a outros desafios ambientais, como a biodiversidade, assim 
como de considerar o investimento público necessário para fazer face aos custos sociais 
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da transição e aos custos da inação;

7. Salienta que a redução do nosso impacto na vida selvagem e a proteção e recuperação 
da biodiversidade podem ajudar a prevenir a emergência de uma nova doença 
zoonótica, como a COVID-19; considera que, para reforçar a resiliência das nossas 
sociedades, a União e os Estados-Membros devem aumentar substancialmente o 
financiamento público em prol da natureza e assegurar que os planos e medidas de 
recuperação e resiliência dependem de um teste de «não prejudicar» ambicioso e 
vinculativo;

8. Compromete-se a assegurar uma recuperação justa, equitativa e sustentável da crise da 
COVID-19, que garanta que o dinheiro dos contribuintes é efetivamente investido no 
futuro e não no passado; compromete-se a assegurar uma recuperação que subordine a 
expansão orçamental à transição rumo a uma economia sustentável e circular e a uma 
ação que torne as sociedades e os ecossistemas mais resilientes, que garanta que o 
princípio de «não prejudicar» previsto no Pacto Ecológico Europeu se aplica a todos os 
planos de recuperação, que empregue fundos públicos e privados para apoiar os sectores 
e os projetos sustentáveis em matéria de clima e biodiversidade que deem azo a mais 
investimento, dando prioridade a soluções baseadas na natureza, gerando assim 
empregos verdes e melhorando o bem-estar de todos, no respeito dos limites do planeta; 
compromete-se a assegurar uma recuperação que integra no sistema financeiro, bem 
como em todos os aspetos da elaboração das políticas e da conceção das infraestruturas 
públicas, os riscos e as oportunidades relacionadas com o clima e outros indicadores 
ambientais, que exclui claramente do Plano de Recuperação todo e qualquer apoio 
direto ou indireto aos combustíveis fósseis e que aplica o princípio do poluidor-pagador; 
insta os Estados-Membros a elaborarem, até 30 de junho de 2021, estratégias nacionais 
em que se comprometam a eliminar progressivamente o apoio aos combustíveis fósseis, 
incluindo as subvenções indiretas e os mecanismos de capacidade; salienta que a 
transição ecológica deve ser socialmente sustentável e não deve agravar os problemas 
relacionados com a pobreza energética; considera que os custos das renovações 
relacionadas com a eficiência energética não devem ser suportados pelos agregados 
familiares de baixos rendimentos;

9. Salienta que são necessários montantes substanciais de investimento público e privado 
para colocar firmemente a União na via da neutralidade climática, bem como com vista 
a uma recuperação sustentável, socialmente justa e resiliente da pandemia de COVID-
19; insta a Comissão a publicar, o mais tardar até ao final deste ano, orientações em 
matéria de resiliência às alterações climáticas que se apliquem à totalidade dos fundos 
recolhidos ao abrigo do Instrumento de Recuperação da União Europeia e canalizados 
através dos programas da UE; insta a Comissão a aplicar ao apoio concedido a países 
terceiros no âmbito da recuperação da pandemia de COVID-19 os mesmos princípios 
que os aplicados aos planos de recuperação na UE;

10. Recorda a comunicação da Comissão sobre o seu Plano de Recuperação para a Europa 
(COM (2020)0456)), que apoia uma transição ecológica ambiciosa para uma economia 
com impacto neutro no clima através da concessão de financiamento ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da UE (Next Generation EU); salienta que o primeiro 
plano de recuperação tem de se alinhar pelo Acordo de Paris e insta, por conseguinte, a 
Comissão a assegurar que o investimento público realizado através do Instrumento de 
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Recuperação da UE respeite o princípio de «não prejudicar», que os investimentos 
pertinentes para o clima estejam em conformidade com o Regulamento Taxonomia da 
UE e que os planos de recuperação nacionais sejam conformes aos plano nacional em 
matéria de energia e de clima (PNEC);

11. Salienta que a ciência demonstrou a existência de uma interligação entre as crises 
sanitárias, ambientais e climáticas, que estão, nomeadamente, relacionadas com as 
consequências das alterações climáticas e com a perda de biodiversidade e de 
ecossistemas; recorda que as crises sanitárias, como a pandemia da COVID-19, exigem 
que a UE implemente, enquanto protagonista global, uma estratégia global, destinada a 
evitar que tais episódios deem azo a perturbações climáticas, como fenómenos 
meteorológicos extremos, cortando para o efeito o mal pela raiz e promovendo uma 
abordagem integrada que aplique os ODS; insta, por conseguinte, a UE a, no âmbito dos 
mecanismos de financiamento do Pacto Ecológico, aumentar o investimento na gestão 
dos riscos, na preservação e nas políticas de atenuação e adaptação;

12. Insiste em que todo o investimento e financiamento apoiado pela UE fique sujeito ao 
Regulamento Taxonomia da UE – recorrendo para tal a indicadores de sustentabilidade 
abrangentes, nomeadamente o princípio de «não prejudicar significativamente» – e ao 
Acordo de Paris; 

13. Recorda que, nos termos do Regulamento Taxonomia, a Comissão deve adotar, até ao 
final de 2020, um ato delegado que contenha critérios técnicos de avaliação para 
atividades que contribuam substancialmente para a mitigação das alterações climáticas 
ou para a adaptação às mesmas; insta a Comissão a divulgar quais as partes das 
despesas da União que estão em conformidade com a taxonomia da UE e com o 
princípio «não prejudicar significativamente», incluindo a sua dimensão social;  insta a 
Comissão a adotar, até 21 de junho de 2021, uma metodologia atualizada de 
acompanhamento para monitorizar e prestar informação sobre as tendências dos fluxos 
de capitais para um investimento sustentável, de acordo com a taxonomia da UE;

14. Insta a Comissão a avaliar e a identificar as atividades que prejudiquem 
significativamente a sustentabilidade ambiental, em conformidade com o artigo 26.º, n.º 
2, alínea a), do Regulamento (UE) 2020/852 e com a recomendação do Banco Central 
Europeu e da Rede para a Ecologização do Sistema Financeiro (NFGS) dos bancos 
centrais e das entidades reguladoras;

15. Insiste na aplicação do princípio de «não prejudicar» previsto no Pacto Ecológico 
Europeu a todos os planos de recuperação;

16. Recorda que os investimentos efetuados ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência devem respeitar o princípio de «não prejudicar»; salienta que os 
investimentos pertinentes para o clima devem estar em conformidade com a taxonomia 
da UE e que os planos de recuperação nacionais devem estar articulados com os planos 
nacionais em matéria de energia e clima (PNEC);

17. Insta a Comissão a assegurar que o novo QFP não apoie nem invista em atividades que 
conduzam a um bloqueio em ativos prejudiciais aos objetivos climáticos e ambientais 
da União, tendo em conta a duração de vida dos ativos;
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18. Reitera o seu pedido no sentido de garantir que pelo menos 40 % dos investimentos 
globais realizados ao abrigo do programa InvestEU contribuam para os objetivos 
climáticos e ambientais, embora todos os investimentos elegíveis ao abrigo do programa 
InvestEU devam ser consentâneos com o Acordo de Paris, nomeadamente o objetivo 
relacionado com uma temperatura de 1,5º C e o princípio «não prejudicar 
significativamente» previsto pela taxonomia da UE; considera que é possível superar o 
défice de financiamento ecológico;

19. Insiste em que nenhum projeto que contrarie os objetivos climáticos e ambientais da 
União, nomeadamente o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5° C 
acima dos níveis pré-industriais, seja elegível ao abrigo do programa InvestEU;

20. Salienta o papel fundamental da melhoria da eficiência energética dos edifícios para 
permitir a transição para uma sociedade neutra em termos de carbono; sublinha que é 
necessário um investimento significativo para a renovação dos edifícios com utilização 
intensiva de energia, a fim de aumentar o seu desempenho energético, desta forma 
minimizando a sua pegada ambiental e ambiental; salienta, a este respeito, que o SEIP 
deve mobilizar os investimentos necessários para lançar uma vaga maciça de renovação;

21. Recorda que a gestão, a preservação, a adaptação e a restauração dos ecossistemas 
marinhos e costeiros, bem como da biodiversidade, são essenciais para combater as 
alterações climáticas e alcançar a neutralidade climática; recorda também que são 
necessários investimentos importantes neste domínio; sublinha que uma economia azul 
sustentável – nomeadamente a pesca sustentável, a energia marinha renovável, o 
transporte marítimo limpo e o turismo sustentável – tem um papel importante a 
desempenhar na transição para uma maior resiliência social e territorial; insta, por 
conseguinte, a UE a ter, no âmbito do SEIP, ter devidamente em conta este sector 
estratégico;

22. Congratula-se com a proposta de aumentar o Fundo para a Transição Justa; salienta que 
o Mecanismo de Transição Justa liderará os esforços a envidar pela União no âmbito do 
SEIP com vista à materialização das oportunidades económicas e sociais da transição 
para a neutralidade climática nas regiões e nos sectores da UE com utilização intensiva 
de energia;

23. Insta a Comissão a assegurar que os planos de transição territorial excluam qualquer 
investimento que não seja considerado sustentável ao abrigo da taxonomia da UE e do 
princípio de «não prejudicar significativamente», bem como a definir metas e prazos 
concretos para alcançar a neutralidade climática até 2050, o mais tardar;

24. Observa que, mesmo que o financiamento seja ambicioso, os fundos disponíveis não 
são ilimitados;  insta, neste contexto, a Comissão a estabelecer, em todos os 
instrumentos de financiamento previstos pelo SEIP, um quadro sólido para o reforço do 
acompanhamento, da verificação, da análise comparativa e da prestação de informação 
sobre as despesas relacionadas com o clima e o ambiente, a fim de assegurar a 
utilização eficaz dos fundos e garantir que a UE esteja bem encaminhada para cumprir 
os compromissos que assumiu; insta a Comissão a, se for caso disso, apresentar, no 
âmbito do próximo QFP, uma proposta que estabeleça uma metodologia harmonizada e 
vinculativa para a contabilização transparente e sólida das despesas relacionadas com o 
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clima e a biodiversidade; insta a Comissão a realizar, até ao final de 2024, uma 
avaliação em que verifique as despesas climáticas e ambientais efetuadas no âmbito do 
Instrumento de Recuperação da UE e do QFP da União, a fim de identificar potenciais 
lacunas em matéria de financiamento verde; convida o Tribunal de Contas Europeu a 
auditar regularmente a aplicação do objetivo relativo às despesas climáticas previstas 
para o próximo período do QFP, tal como estabelecido pela Comissão;

25. Insta a Comissão a avaliar as opções existentes para uma utilização alargada da 
taxonomia da UE, a fim de acompanhar as despesas em matéria de clima e ambiente 
efetuadas no quadro da totalidade do financiamento público da UE, nomeadamente o 
novo QFP, o programa InvestEU, o Instrumento de Recuperação da UE, o Instrumento 
de Apoio à Solvabilidade, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência e os fundos 
atribuídos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI);

26. Convida a Comissão a apresentar uma proposta para alargar a utilização da taxonomia 
da UE ao sector público e a estabelecer critérios ecológicos e sustentáveis para os 
contratos públicos que permitam aos Estados-Membros minimizar a sua pegada 
ambiental e desenvolver normas integradas em matéria de contabilidade e de 
apresentação de relatórios com vista à integração dos indicadores de sustentabilidade e 
da taxonomia da UE, bem como um mecanismo adequado de verificação e auditoria;

27. Insta a Comissão a rever, na medida do necessário, as regras em matéria de auxílio 
estatal, nomeadamente o Quadro temporário introduzido em resposta à crise COVID-
19, no intuito de poder disponibilizar um maior apoio público ao Pacto Ecológico 
Europeu e de assegurar que os auxílios estatais estejam subordinados ao cumprimento 
dos objetivos climáticos e ambientais da União; Observa a necessidade de as revisões 
das regras em matéria de auxílios estatais serem concebidas com rigor, para que, em 
qualquer revisão futura, se evite distorções da concorrência no mercado interno e se 
garanta a sua integridade, bem como a existência de condições de concorrência 
equitativas;

28. Solicita à Comissão que, ao aprovar um pedido de auxílio estatal apresentado por um 
Estado-Membro em conformidade com o artigo 108.º do TFUE, inclua na decisão que 
tomar disposições que estipulem que os beneficiários dos sectores com utilização 
intensiva de carbono adotem metas climáticas e roteiros para uma transição ecológica e 
demonstrem a coerência do seu modelo e das suas atividades empresariais com os 
objetivos estabelecidos no capítulo 2 do Regulamento (UE) 2018/1999;

29. Observa que a adaptação às alterações climáticas ainda não foi avaliada e integrada nos 
valores relativos ao clima indicados no QFP; insta a Comissão a solicitar que os 
beneficiários dos seus instrumentos financeiros, nomeadamente de projetos apoiados 
pelo BEI, que operem em sectores com emissões elevadas realizem um teste de esforço 
em matéria de adaptação às alterações climáticas; assinala que os beneficiários que não 
passem nos testes de esforço em matéria de adaptação às alterações climáticas não são 
elegíveis para financiamento ao abrigo dos instrumentos financeiros da União;  salienta 
que a Comissão deve fornecer orientações aos beneficiários sobre a forma de alinhar um 
projeto de investimento com os requisitos em matéria de adaptação às alterações 
climáticas, baseando-se para tal na estratégia da UE para a adaptação às alterações 
climáticas e nos dados da Agência Europeia do Ambiente; salienta que tais orientações 
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devem recorrer de forma adequada aos critérios estabelecidos pelo Regulamento (UE) 
2020/852;

30. Insta a Comissão a alargar o processo do Semestre Europeu, complementando a atual 
abordagem baseada na disciplina fiscal e orçamental com o clima e a disciplina 
ambiental, sem, contudo, adulterar o Semestre; insta, por conseguinte, a Comissão a 
conceber um novo indicador climático, semelhante aos indicadores económicos, com 
vista a aferir, para cada um dos orçamentos nacionais, a discrepância existente entre a 
estrutura dos orçamentos dos Estados-Membros e os progressos realizados rumo a um 
cenário alinhado pelo Acordo de Paris;  salienta a necessidade de este indicador dar aos 
Estados-Membros uma indicação sobre a sua trajetória em termos de temperatura no 
quadro do Acordo de Paris, permitindo assim ao Semestre Europeu formular 
recomendações para a redução da dívida climática dos Estados-Membros;

31. Salienta que é possível contemplar considerações e riscos ambientais nos orçamentos 
anuais e nos planos intercalares dos Estados-Membros através da avaliação comparativa 
das suas práticas orçamentais verdes; insta a Comissão a facilitar o intercâmbio de boas 
práticas entre os Estados-Membros no que diz respeito ao papel desempenhado pelo 
investimento público na consecução do Pacto Ecológico Europeu;

32. Salienta a necessidade de eliminar os obstáculos que se colocam ao investimento 
público favorável à transição para uma economia neutra em termos de carbono; recorda 
o seu apoio a um tratamento qualificado dos investimentos públicos que estão em 
conformidade com a taxonomia; acolhe favoravelmente o compromisso assumido pela 
Comissão no sentido de rever as regras atuais do Pacto de Estabilidade e Crescimento, 
tendo em conta as recomendações do Conselho Orçamental Europeu; salienta que pode 
ser necessário prever uma maior flexibilidade no âmbito do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, de molde a permitir que sejam realizados investimentos para a atenuação e 
adaptação às alterações climáticas e a apoiar, de forma justa e inclusiva, os Estados-
Membros no âmbito da transição ecológica para a neutralidade climática;

33. Considera que a futura estratégia renovada de financiamento sustentável da UE constitui 
uma importante oportunidade para acelerar a transição para um investimento de retalho 
mais sustentável; insta, por conseguinte, a Comissão a propor as medidas legislativas 
necessárias para incentivar os cidadãos a investir no financiamento sustentável, com 
base nos critérios estabelecidos pelo Regulamento (UE) 2020/852, de 18 de junho de 
2020, relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do investimento 
sustentável1;

34. Insta a Comissão a proceder a uma reforma da Diretiva Divulgação de Informações Não 
Financeiras, tendo em conta a situação particular das PME, a fim de assegurar que todas 
as empresas relevantes que operam em sectores com utilização intensiva de carbono 
comuniquem e publiquem os seus objetivos de redução das emissões de carbono, tendo 
em vista o alinhamento com o Acordo de Paris; insta a Comissão a assegurar que os 
riscos, os impactos e as dependências relacionados com a biodiversidade sejam 
integrados na legislação pertinente da UE, nomeadamente a Diretiva Divulgação de 

1Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a promoção do investimento sustentável, e que altera o Regulamento (UE) 
2019/2088 (JO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
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Informações Não Financeiras, os atos delegados do regulamento relativo à divulgação 
de informações e outra legislação pertinente relativa às sociedades e em matéria 
financeira;

35. Insta a Comissão a assegurar que as futuras obrigações de recuperação garantidas pela 
UE sejam emitidas em conformidade com a norma da UE para as obrigações «verdes», 
a taxonomia da UE e o princípio de «não prejudicar significativamente»;

36. Apela ao reforço do papel do BEI e do Fundo Europeu de Investimento (FEI) no 
financiamento da transição;  salienta a necessidade de, com base no princípio de «não 
prejudicar», ser prestada uma atenção especial aos critérios relativos à compatibilidade 
climática, ambiental e social pelos quais se rege o investimento sustentável realizado 
pelo BEI e pelo FEI; congratula-se com a nova política de concessão de empréstimos no 
sector da energia seguida pelo BEI e solicita-lhe que conceba, como parte do seu 
«Roteiro 2021-2025 para um Banco do Clima», uma metodologia clara e transparente 
baseada na taxonomia, de molde a assegurar que todos os projetos financiados sejam 
alinhados com o objetivo relativo a uma temperatura de 1,5° C previsto no Acordo de 
Paris, em consonância com a transição para uma economia com impacto neutro no 
clima e, no que se refere à biodiversidade e aos ecossistemas, com o princípio de «não 
prejudicar»; espera que os restantes 50 % da carteira do BEI respeitem o princípio de 
«não prejudicar»;

37. Recorda que, de acordo com o seu mandato, as políticas económicas do BCE devem 
contribuir para a realização dos objetivos da União, tal como estabelecidos no artigo 3.º 
do Tratado da União Europeia;  insta, por conseguinte, o BCE a avançar com a sua 
revisão da estratégia de política monetária, a fim de travar o mais rapidamente possível 
o financiamento de atividades económicas que prejudiquem os objetivos ambientais ou 
sociais; insta o BCE a estudar a forma como os critérios de sustentabilidade podem ser 
incluídos no seu quadro de ativos de garantia, nas suas aquisições de ativos e nas suas 
operações específicas de refinanciamento, avaliando simultaneamente como orientar a 
concessão de empréstimos para investimentos em transição energética, a fim de 
reconstruir uma economia sustentável após a crise da COVID-19; recorda o 
compromisso assumido pelo BCE de, no âmbito destas atividades, recorrer à taxonomia 
da UE, sempre que tal for oportuno;

38. Solicita às Autoridades Europeias de Supervisão (ESA) que, juntamente com as 
autoridades nacionais competentes, submetam com celeridade as instituições financeiras 
que supervisionam a testes anuais de esforço de adaptação às alterações climáticas, em 
consonância com o debate em curso, nomeadamente no seio da Rede para a 
Ecologização do Sistema Financeiro, que reúne bancos centrais e reguladores, no intuito 
de compreender melhor onde e em que medida as carteiras das instituições financeiras 
pertinentes da UE comportam riscos financeiros relacionados com o clima;

39. Insta a Comissão a aumentar substancialmente o financiamento destinado à assistência 
técnica prestada na Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) e 
no quadro de outros fundos pertinentes, a fim de assegurar que a assistência técnica 
atinja 1 % do montante total a ser despendido;  insta a Comissão a centrar a assistência 
técnica em projetos e sectores com o mais elevado valor acrescentado ambiental, social 
e de resiliência, mormente nas soluções baseadas na natureza que possam, 



PE650.586v03-00 10/12 AD\1210675PT.docx

PT

simultaneamente, trazer benefícios em termos de atenuação das alterações climáticas, de 
adaptação às alterações climáticas e de biodiversidade.
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