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Pergunta com pedido de resposta oral O-000039/2020
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, 
Idoia Villanueva Ruiz
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Assunto: A importância de infraestruturas urbanas e verdes – Ano Europeu das Cidades mais 
Verdes 2022

O «Ano Europeu das Cidades mais Verdes 2022» é uma iniciativa de uma plataforma de ONG 
europeias, constituída por organizações que abordam questões que variam desde os direitos das 
crianças, das pessoas com deficiência e dos idosos até associações de pessoas que sofrem de 
alergias e asma, organizações desportivas, grupos ambientais e organizações de cidadãos. O seu 
objetivo consiste em destacar o facto de que trazer a natureza para as cidades e tornar os nossos 
bairros mais ecológicos é uma das opções menos exploradas para melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos europeus, bem como para aumentar a quantidade e a qualidade da investigação e do 
desenvolvimento de inovações; incentivar os cidadãos a agirem e a melhorarem os seus próprios 
bairros; criar uma cultura de valorização dos espaços verdes; aumentar o número de projetos de 
infraestruturas verdes; criar um roteiro para tornar as cidades europeias mais ecológicas até 2030 e, 
em última instância, interligar todas as iniciativas existentes no domínio das infraestruturas verdes, 
partilhar as boas práticas e criar uma dinâmica para a agenda geral a nível local, nacional e da UE.

As infraestruturas verdes poderiam dar resposta a muitos desafios dos ambientes urbanos, como as 
condições meteorológicas extremas, a biodiversidade, a retenção de CO  2 , a poluição e os riscos 
para a saúde, de uma forma simples e economicamente eficiente:

1. Tenciona a Comissão criar ou apoiar a criação de um ano temático sobre cidades mais verdes 
em 2022, que chame a atenção para a importância das infraestruturas verdes em ambientes 
urbanos?

2. De que forma é que a Comissão facilita atualmente o intercâmbio, entre os Estados-Membros e 
as cidades, das melhores e mais inovadoras práticas de promoção de ambientes urbanos mais 
verdes nas cidades? Tendo igualmente em conta o relatório de avaliação intercalar sobre a 
aplicação da estratégia da UE sobre infraestruturas verdes, que medidas tenciona a Comissão 
adotar de forma a incrementar a implantação de infraestruturas verdes e a dar resposta às 
questões levantadas?
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