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SUGESTÕES

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

1. Destaca que o orçamento da União para 2022 e a respetiva aplicação, bem como o 
quadro financeiro plurianual (QFP) para o período 2021-2027 no seu conjunto, devem 
corresponder às expectativas das pessoas de que a recuperação da pandemia de COVID-
19 e da crise económica será célere, resiliente, sustentável, socialmente justa e 
equitativa, e que devem acelerar a transição para uma economia que assegure o bem-
estar respeitando os limites do planeta; salienta que o orçamento da União para 2022 
deve contribuir para promover uma forte recuperação económica, a criação de postos de 
trabalho e a competitividade europeia;

2. Recorda que este orçamento tem de estar alinhado com as mais recentes políticas 
adotadas pela União no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, refletindo, assim, uma 
mudança de paradigma; recorda que algumas políticas, como a política agrícola comum 
(PAC), devem refletir esta mudança através do seu planeamento estratégico;

3. Frisa que este orçamento deve contribuir para a consecução das metas revistas da UE 
para 2030 em matéria de clima – nomeadamente as metas e os objetivos estabelecidos 
nas estratégias de biodiversidade e «do prado ao prato» –, as metas da União no 
domínio da energia e da economia circular e o objetivo de atingir a neutralidade 
climática na União até 2050, o mais tardar, em consonância com o objetivo do Acordo 
de Paris que visa limitar o aumento da temperatura a menos de 1,5 º C, apoiando os 
Estados-Membros que foram mais afetados e assegurando em simultâneo uma transição 
justa e ecológica para todos, assente na inclusão social e na coesão regional 
proporcionada pelo Pacto Ecológico Europeu; salienta que deve ser prestado um apoio 
adequado aos Estados-Membros mais afetados pela pandemia da COVID-19 e pelas 
suas consequências socioeconómicas;

4. Apela a uma maior utilização dos fundos da União e da comunidade internacional em 
matéria de clima para proteger e recuperar os ecossistemas naturais, a fim de alcançar 
benefícios partilhados entre a biodiversidade, por um lado, e a atenuação das alterações 
climáticas e a adaptação a estas, por outro;

5. Realça a importância de atingir os objetivos da União em matéria de integração das 
questões relativas ao clima e à biodiversidade1 tão rapidamente quanto possível, 
recorrendo aos novos fundos disponíveis ao abrigo do instrumento de recuperação Next 
Generation EU (NGEU), em especial o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(MRR)2 e o Fundo para uma Transição Justa; recorda a posição do Parlamento no 
sentido de afetar 10 % do orçamento da União às despesas de biodiversidade; salienta a 
importância de utilizar estes fundos para assegurar também uma transição justa baseada 
na solidariedade e na equidade; realça o caráter essencial de conceder financiamento a 

1 30% das despesas da União devem ser consagradas aos objetivos em matéria de clima, sendo necessário atingir 
níveis de despesa anual com a biodiversidade de, pelo menos, 7,5 % em 2024, aumentando para 10 % em 2026 e 
2027.
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partir do QFP para 2021-2027 e do Next Generation EU apenas a atividades que sejam 
conformes com o princípio de «não prejudicar significativamente» e coerentes com os 
objetivos do Acordo de Paris, tal como estabelecido nas conclusões do Conselho 
Europeu de 21 de julho de 2020;

6. Recorda que a posição assumida pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, de 5 de setembro de 2019, foi a de fixar uma meta de 40 % para a 
integração das questões climáticas no QFP para 2021-2027; observa que a despesa 
global com a biodiversidade no período de programação de 2014-2020 ascendeu a 8 %; 
manifesta preocupação pelo facto de a atual meta de 7,5 % em matéria de 
biodiversidade representar uma diminuição das despesas em comparação com o QFP 
anterior; 

7. Espera que o orçamento da União para 2022 sirva de trampolim para alcançar, o mais 
rapidamente possível, a meta de despesas em matéria de biodiversidade do QFP de, pelo 
menos, 10 % e que facilite o desbloqueamento de, pelo menos, 20 mil milhões de EUR 
a empregar anualmente na natureza2; lamenta que nem a proposta da UE para 2022 nem 
as estimativas preliminares para 2023-2027 correspondam a essas expectativas e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a redobrarem esforços para respeitar o Acordo 
Interinstitucional, de 16 de dezembro de 2020, e alcançar os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu e das subsequentes estratégias da União;

8. Solicita à Comissão que, antes da revisão intercalar do QFP, proceda a uma avaliação 
para saber se as metas de despesas em matéria de clima e biodiversidade são suficientes 
para cumprir os objetivos do 8.º Programa de Ação em matéria de Ambiente, ou se 
devem ser aumentadas;

9. Reitera o apelo à eliminação progressiva dos subsídios prejudiciais e à coerência entre 
todos os fundos e programas da União; insiste que os projetos e os programas que não 
sejam conformes com o objetivo de limitar o aquecimento global a menos de 1,5 °C ou 
com o objetivo de suster e inverter a perda de biodiversidade não devem ser elegíveis 
para apoio ao abrigo do orçamento da União;

10. Recorda que as despesas da União devem ser coerentes com o princípio «não 
prejudicar» do Pacto Ecológico Europeu; observa que a Comissão emitiu orientações 
técnicas sobre a aplicação do princípio de «não prejudicar significativamente» no 
âmbito do MRR; insta a Comissão a emitir mais orientações técnicas para assegurar que 
as despesas da União ao abrigo de todos os programas respeitem o princípio de «não 
prejudicar» e para evitar que os projetos que, no âmbito do MRR, foram considerados 
não conformes com princípio de «não prejudicar significativamente» sejam apoiados 
por outros programas da União;

11. Reconhece que a PAC desempenha um papel fundamental para determinar se as metas 
de despesa em matéria de clima e biodiversidade são ou não alcançadas; reitera o apelo 
para que a PAC seja plenamente consentânea com o aumento da ambição da União em 
matéria de clima e biodiversidade; insta a Comissão a avaliar a coerência da PAC 
atualizada com o reforço dos objetivos da União em matéria de clima e biodiversidade e 

2  P9_TA(2021)0277
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a propor soluções para assegurar o pleno alinhamento da PAC com esses objetivos;

12. Exige que todos os investimentos em infraestruturas sejam resistentes aos impactos 
adversos das alterações climáticas e estejam em conformidade com o princípio da 
«prioridade à eficiência energética», bem como com o objetivo de limitar o 
aquecimento global a menos de 1,5 °C; apela à integração das emissões de gases com 
efeito de estufa na análise custo-benefício obrigatória do projeto ao longo de todo o seu 
ciclo de vida, utilizando a base de referência mais provável, a fim de evitar ativos 
irrecuperáveis;

13. Reitera o seu apelo à utilização de metodologias robustas, transparentes, fiáveis e 
abrangentes para o acompanhamento da despesa relativa ao clima e à biodiversidade, 
com vista à consecução das metas aplicáveis; insiste em que a metodologia para as 
despesas em favor do clima tenha em conta os efeitos da eliminação progressiva do 
financiamento a título do instrumento de recuperação NGEU e estabeleça, sempre que 
possível, uma distinção entre a atenuação das alterações climáticas e a adaptação às 
mesmas; congratula-se com o novo «mecanismo de ajustamento climático», que pode 
ser acionado para alterar as despesas em caso de progressos insuficientes; espera que a 
Comissão tenha em conta o Relatório Especial n.º 16/2021 do Tribunal de Contas 
Europeu 3 aquando da elaboração da nova metodologia; espera que os relatórios sejam 
desagregados e que haja uma panorâmica adequada das despesas específicas e dos seus 
impactos; aguarda com expectativa as consultas e a estreita cooperação com o Conselho 
e a Comissão, bem como o relatório anual sobre as metas em matéria de clima e 
biodiversidade, tal como estabelecido no Acordo Interinstitucional de 16 de dezembro 
de 2020; congratula-se com o facto de as sobreposições existentes entre os objetivos em 
matéria de clima e biodiversidade serem tidas em conta;

14. Refere a necessidade de assegurar recursos suficientes no orçamento de 2022 da União 
para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;

15. Salienta que o acompanhamento das despesas relacionadas com o clima e a 
biodiversidade deve assentar numa abordagem de ciclo de vida com fundamento 
científico, a fim de fazer face ao risco de «branqueamento ecológico»;

16. Congratula-se com o facto de a metodologia para acompanhar as despesas no domínio 
climático se basear na utilização de resultados, e não nos indicadores de resultados 
pretendidos, e ser aplicada ao nível de pormenor o mais baixo possível;

17. Insta a Comissão a apresentar um método melhorado de acompanhamento das despesas 
relacionadas com a biodiversidade no orçamento da União e uma avaliação completa 
das necessidades de financiamento para executar a Estratégia de Biodiversidade da UE 
para 2030, dos atuais níveis de financiamento e do défice de financiamento 
remanescente;

18. Congratula-se com o mecanismo de correção previsto no Acordo Interinstitucional de 
16 de dezembro de 2020 em relação à meta climática; insta a Comissão a apresentar um 

3  Relatório Especial n.º 16/2021: Política agrícola comum e clima – Metade das despesas da UE com clima, mas 
emissões das explorações agrícolas sem diminuir.
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mecanismo de correção da meta relativa à biodiversidade, caso as despesas sejam 
inferiores às metas previstas;

19. Entende que o orçamento da União para 2022 deve assegurar recursos suficientes para a 
consecução dos objetivos da Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 e da 
iniciativa da UE relativa aos polinizadores, da Estratégia do Prado ao Prato, da 
Estratégia para a Sustentabilidade dos Produtos Químicos, do Plano de Ação para a 
Economia Circular, do Plano de Ação para a Poluição Zero e das novas estratégia 
temática de proteção do solo e estratégia da UE para as florestas; insta, por conseguinte, 
a Comissão a assegurar rapidamente um nível adequado de recursos humanos às 
direções envolvidas, de modo a assegurar a plena execução dessas estratégias; manifesta 
a sua preocupação com o facto de o número de efetivos da Direção-Geral do Ambiente 
da Comissão ter sido significativamente reduzido nos últimos anos e representar apenas 
1,73 % de todo o pessoal da Comissão, o que compromete o êxito da implementação e 
execução das políticas da União, e insta ao seu aumento iminente;

20. Considera essencial que sejam garantidos recursos suficientes no orçamento da União 
para 2022 em termos de investimento em competências; recorda que a Agenda Europeia 
de Competências serve para reforçar a sustentabilidade competitiva e a resiliência da 
União; sublinha a importância de desenvolver as competências dos europeus, a fim de 
aproveitar as oportunidades da transição ecológica;

21. Acolhe com agrado o aumento do orçamento do Programa UE pela Saúde e do 
Mecanismo de Proteção Civil da União (rescEU), que visam apoiar a União Europeia da 
Saúde e reforçar a capacidade da União para responder a crises e aumentar a resiliência 
face a choques futuros; reitera que deve ser concedido um financiamento adequado à 
incubadora HERA, na pendência da criação de uma nova Autoridade Europeia de 
Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias, a fim de abordar os desafios iminentes 
relacionados com as variantes do vírus SARS-CoV-2; apela a um aumento do 
financiamento destinado à sequenciação do genoma e à vigilância epidemiológica; 
reitera a importância de aumentar o financiamento em prol de uma União Europeia da 
Saúde forte e inclusiva, a fim de contribuir para um acesso equitativo a cuidados de 
saúde de boa qualidade; salienta a urgência de reforçar a capacidade e a resiliência dos 
sistemas de saúde nacionais para poderem dar resposta às necessidades dos doentes em 
toda a União; solicita um apoio orçamental adicional ao programa LIFE;

22. Salienta que o financiamento adequado do pacote «União Europeia da Saúde» deve ser 
acompanhado de medidas de apoio à autonomia estratégica aberta da União no que diz 
respeito aos produtos farmacêuticos, bem como à investigação e inovação no setor, em 
benefício dos doentes e da sociedade em geral;

23. Recorda que apenas 4,3 % da população vive sem qualquer problema médico 
preexistente; salienta que deve ser reservado financiamento suficiente para enfrentar 
este desafio nas políticas de saúde europeias que possam ter um impacto positivo nos 
resultados em termos de saúde para as pessoas com doenças crónicas e comorbilidades;

24. Apela a um financiamento adequado e direcionado da investigação europeia 
competitiva sobre o tratamento das principais doenças não transmissíveis, a fim de 
facilitar a inovação e contribuir para reforçar a resiliência dos sistemas de saúde e dar 
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prioridade aos mais vulneráveis do ponto de vista médico em tempos de crise sanitária; 
considera que o orçamento da União para 2022 deve assegurar a atribuição de fundos 
suficientes para a execução adequada do Plano de Luta contra o Cancro a partir de 
diferentes fontes de financiamento, nomeadamente o programa UE pela Saúde, o MRR 
e o programa Horizonte Europa; salienta, em particular, a importância de consagrar o 
financiamento necessário ao reforço da investigação, prevenção e inovação terapêutica 
no domínio oncológico; congratula-se, a este respeito, com a prevista Parceria para uma 
Medicina Personalizada, anunciada no Plano Europeu de Luta contra o Cancro e que 
será financiada ao abrigo do programa Horizonte Europa;

25. Insta a Comissão a assegurar que o financiamento da União para a investigação e o 
desenvolvimento biomédicos inclua cláusulas que contribuam para a disponibilidade e a 
acessibilidade em termos de preços dos produtos finais;

26. Recorda a importância do programa LIFE enquanto instrumento de financiamento para 
a atenuação das alterações climáticas e a adaptação a estas; solicita a manutenção do 
nível de apoio orçamental para o programa LIFE;

27. Recorda a importância de assegurar recursos financeiros e humanos suficientes, 
previsíveis e estáveis para as agências da União no âmbito das competências da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento (a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos, em particular o orçamento e o quadro de 
pessoal do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, a Agência Europeia 
do Ambiente, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e a Agência 
Europeia de Medicamentos), bem como para a futura Autoridade da UE de Preparação e 
Resposta a Emergências Sanitárias, que lhes permita não só cumprir os seus mandatos e 
executar as suas tarefas, mas também responder da melhor forma às consequências da 
pandemia de COVID-19 e promover a transição ecológica; sublinha a importância de 
reforçar a coordenação entre essas agências da União, a fim de melhorar a coerência do 
seu trabalho de uma forma eficaz em termos de custos; lamenta que as restrições 
financeiras tenham levado algumas agências da União a reduzir algumas das suas 
atividades, apesar de estar comprovado o seu valor acrescentado;

28. Salienta ainda que devem ser assegurados recursos adequados no orçamento da União 
para 2022 no que respeita à execução das propostas relativas à União Europeia da 
Saúde, tal como alteradas durante o processo legislativo; insta, por conseguinte, a 
Comissão a rever as demonstrações financeiras relativas aos mandatos alargados da 
Agência Europeia de Medicamentos e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças, a fim de ter em conta as tarefas adicionais definidas nas propostas revistas;

29. Sublinha que, uma vez que os recursos são atribuídos para melhorar a preparação e a 
gestão de pandemias, devem ser tidos em conta os ensinamentos retirados durante a 
pandemia de COVID-19;

30. Salienta que devem ser atribuídos recursos suficientes, em particular para aumentar os 
investimentos em investigação e desenvolvimento, essenciais para promover a inovação 
europeia no desenvolvimento de medicamentos; salienta que os investimentos no 
domínio da saúde devem contribuir para um acesso equitativo, para a disponibilidade e 
para a acessibilidade em termos de preços dos produtos farmacêuticos;
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31. Salienta a necessidade de aumentar significativamente o orçamento da Agência 
Europeia do Ambiente, a fim de disponibilizar recursos financeiros e humanos 
suficientes que permitam a plena execução do Pacto Ecológico Europeu e das suas 
políticas conexas, tais como todas as obrigações de monitorização e prospetiva 
decorrentes do 8.º Programa de Ação em matéria de Ambiente ou a comunicação e 
monitorização de outros atos legislativos relacionados com a natureza ou a energia;

32. Apoia os recursos próprios que contribuem para as metas da União em matéria de 
saúde, ambiente e clima, sendo uma elevada percentagem das receitas provenientes do 
regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) e, em especial, da redução das 
licenças gratuitas, dos resíduos de embalagens de plástico não recicladas e de um 
mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras semelhante ao 
RCLE;

33. Insta a Comissão a considerar o impacto da sua metodologia no que respeita aos 
encargos administrativos para as autoridades nacionais, regionais e locais, bem como 
para outras partes interessadas e beneficiários; salienta que as pequenas e médias 
empresas (PME) se encontram frequentemente entre os pioneiros no que respeita à 
inovação; recorda que as PME podem ser particularmente vulneráveis aos encargos 
administrativos;

34. Congratula-se com o Programa Legislar Melhor da Comissão, que visa tornar a 
regulamentação da União mais simples, mais direcionada e mais fácil de cumprir; insta 
a Comissão a promover a consecução do Pacto Ecológico Europeu, eliminando os 
obstáculos e a burocracia suscetíveis de atrasar a sua aplicação, assegurando 
simultaneamente que a aplicação das metas do Pacto Ecológico Europeu seja alcançada 
com o menor encargo possível para os cidadãos e as empresas, por exemplo aplicando 
uma abordagem «entra um, sai um» e prestando especial atenção às implicações e aos 
custos de aplicação da legislação da União, em especial para as PME.
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