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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre política de coesão e estratégias ambientais regionais na luta contra as alterações 
climáticas
(2020/2074(INI))
O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente os artigos 3.º e 21.º, o 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), nomeadamente os 
artigos 4.º, 11.º, 173.º a 178.º, 191.º e 194.º, bem como o Protocolo 28 dos Tratados 
relativo à coesão económica, social e territorial,

– Tendo em conta o acordo adotado na 21.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP21), em Paris, em 12 de dezembro 
de 2015 (Acordo de Paris), nomeadamente os artigos 7.º, n.º 2, e 11.º, n.º 2, que 
reconhecem as dimensões local, infranacional e regional das alterações climáticas e da 
ação climática,

– Tendo em conta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 25 de setembro de 2015, nomeadamente os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, sobre o 
Pacto Ecológico Europeu (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de março de 2019, sobre alterações climáticas – 
uma visão estratégica de longo prazo da UE para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no clima1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de abril de 2020, sobre uma ação coordenada da 
UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências4,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 14 de janeiro de 2020, que institui o Fundo para uma Transição Justa 
(COM(2020) 0022) e a sua proposta alterada de 28 de maio de 2020 (COM(2020)0460),

– Tendo em conta a proposta da Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 4 de março de 2020, que estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática e que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei Europeia do 

1 Textos aprovados, P8_TA(2019)0217.
2 Textos aprovados, P9_TA(2019)0078.
3 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
4 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054.
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Clima) (COM(2020)0080),

– Tendo em conta a proposta da Comissão de um regulamento  do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 28 de maio de 2020, que altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no 
que respeita aos recursos adicionais excecionais e disposições de execução no âmbito do 
objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e preparação 
de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia (Iniciativa REACT-EU) 
(COM(2020)0451),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 
Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho5,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1301/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e que estabelece disposições específicas relativas ao objetivo de investimento 
no crescimento e no emprego, e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1080/20066,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Conselho7,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1299/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo às disposições específicas aplicáveis ao 
apoio prestado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia8,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1300/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo de Coesão e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1084/2006 do Conselho9,

– Tendo em conta o Regulamento (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) 2019/208810,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), 
e o anexo 3 da decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, 
sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa,

5 JO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
6 JO L 347 de 20.12.2013, p. 289.
7 JO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
8 JO L 347 de 20.12.2013, p. 259.
9 JO L 347 de 20.12.2013, p. 281.
10  JO L 198 de 22.6.2020, p. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020R0852%23PP2Contents
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– 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, bem como da Comissão dos Transportes e do Turismo e da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A9-
0000/2020),

A. Considerando que as alterações climáticas constituem um desafio que ultrapassa 
fronteiras e exige uma ação imediata e ambiciosa a nível da União e a nível nacional, 
regional e local, por forma a limitar o aquecimento global a 1,5° C acima dos níveis pré-
industriais e a evitar a perda de biodiversidade em grande escala;

B. Considerando que estudos recentes revelam que o potencial de aquecimento global 
(PAG) do gás natural fóssil (metano – CH 4) é significativamente mais elevado do que 
se supunha anteriormente;

C. Considerando que, já no período de programação da política de coesão 2021-2027, o 
aquecimento global poderá ascender a um valor 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais, 
o que torna necessária uma ação imediata para dar resposta à emergência climática;

D. Considerando que a transição para uma economia com impacto neutro no clima 
constitui simultaneamente uma grande oportunidade e um desafio para a União e para 
os seus Estados-Membros, regiões, cidades, comunidades locais e cidadãos;

E. Considerando que a política de coesão não só oferece oportunidades de investimento 
para responder às necessidades locais e regionais através dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento (FEEI), como também proporciona um quadro político 
integrado para reduzir as diferenças de desenvolvimento entre as regiões europeias e 
para as ajudar a fazer face aos múltiplos desafios que se lhes colocam em termos de 
desenvolvimento, nomeadamente através da proteção do ambiente e do 
desenvolvimento sustentável;

F. Considerando que as disparidades económicas, sociais e territoriais – cuja abordagem 
constitui o objetivo primordial da política de coesão – podem também ser exacerbadas 
pelas alterações climáticas e as suas consequências a longo prazo;

G. Considerando que os órgãos de poder local e regional são intervenientes fundamentais 
na aplicação eficaz da política de coesão e na resposta eficaz à ameaça urgente das 
alterações climáticas;

H. Considerando que a crise climática está estreitamente associada a outras crises, como a 
biodiversidade e a pandemia de COVID-19;

I. Considerando que a transição para uma economia circular, sustentável e com impacto 
neutro no clima deve imperativamente envolver os cidadãos e todos os setores da 
sociedade, nomeadamente os órgãos de poder local e regional, e ser acompanhada de 
medidas de apoio sólidas e inclusivas no domínio social, a fim de assegurar uma 
transição justa que contribua para a manutenção e a criação de emprego;
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J. Considerando que as fontes de energia de combustíveis fósseis minam os esforços para 
alcançar a neutralidade climática;

K. Considerando que as estratégias ambientais regionais devem contribuir para a 
prossecução do pleno emprego e do progresso social;

L. Considerando que um modelo de governação europeu com vários níveis, assente numa 
parceria ativa e construtiva entre os vários níveis de governação e as partes interessadas, 
se reveste de importância fundamental para a transição para a neutralidade climática;

1. Sublinha a importância de combater as alterações climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no âmbito do Pacto Ecológico Europeu com vista 
à aplicação do Acordo de Paris e dos ODS, tendo em conta os aspetos sociais e 
económicos, a fim de assegurar uma transição justa para todos os territórios e os seus 
cidadãos;

2. Congratula-se com a proposta da Comissão relativa à legislação europeia em matéria de 
clima, que consagra o objetivo de neutralidade climática para 2050 na legislação da 
União, incluindo os objetivos intermédios para 2030 e 2040;

3. Sublinha a necessidade de os órgãos de poder local e regional assumirem um 
compromisso político claro no sentido de alcançar os objetivos em matéria de clima;

4. Destaca o papel crucial da política de coesão na luta contra as alterações climáticas e na 
consecução da neutralidade climática até 2050, o mais tardar, e do objetivo intermédio 
até 2030, bem como o papel dos órgãos de poder local e regional na atenuação e 
adaptação às alterações climáticas, nomeadamente através de uma reforma profunda das 
políticas de investimento;

5. Recorda que as políticas em matéria de clima devem contribuir para a consecução do 
objetivo de pleno emprego, incluindo empregos verdes, e de um progresso social justo;

6. Sublinha a posição do Conselho Europeu de que as despesas da UE devem ser coerentes 
com os objetivos do Acordo de Paris e com o princípio de «não prejudicar» estabelecido 
no Pacto Ecológico Europeu;

7. Salienta que a sustentabilidade e a transição para uma economia segura, com impacto 
neutro no clima, resiliente às alterações climáticas, mais eficiente na utilização de 
recursos e circular são essenciais para garantir a competitividade a longo prazo da 
economia da União;

8. Salienta que é fundamental respeitar plenamente os princípios da governação a vários 
níveis e da parceria no âmbito da política de coesão, uma vez que os órgãos de poder 
local e regional têm competências diretas no domínio do ambiente e das alterações 
climáticas;

9. Considera que a política de coesão deve centrar-se na aplicação do Acordo de Paris e na 
luta contra as alterações climáticas através de uma metodologia eficaz para monitorizar 
as despesas relativas ao clima e o seu desempenho, incluindo os seus efeitos nefastos 
para as regiões da UE;
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10. Sublinha o papel fundamental dos órgãos de poder local e regional na realização de uma 
transição para uma economia com impacto neutro no clima justa para todos, que tenha a 
coesão social e económica no seu cerne;

11. Insta a Comissão a acompanhar os progressos dos governos nacionais e das autoridades 
locais e regionais na luta contra as alterações climáticas; salienta a necessidade de 
reforçar a eficácia e a complementaridade dos FEEI no âmbito da luta contra as 
alterações climáticas;

12. Saúda a proposta de reforçar o Fundo para a Transição Justa; lamenta, contudo, que o 
montante complementar proposto pela Comissão tenha sido reduzido no âmbito do 
acordo do Conselho sobre o programa de recuperação «Next Generation EU»; sublinha 
que estes cortes comprometeriam os objetivos fundamentais do fundo;

13. Reafirma que as especificidades de todas as regiões, tal como estabelecido no 
artigo 174.º do TFUE, devem refletir-se plenamente no processo de transição, de modo 
a que nenhuma região fique para trás;

14. Salienta que as ilhas, mormente as pequenas ilhas com autonomia limitada, devem ter a 
possibilidade de aceder a recursos económicos suficientes para realizar intervenções 
integradas, setoriais e inovadoras em prol das infraestruturas e do desenvolvimento 
económico local;

15. Salienta a necessidade de capitalizar o resultado de iniciativas como as novas soluções 
em matéria de energia otimizadas para as ilhas (New Energy Solutions Optimised for 
Islands - NESOI) e a energia limpa para as ilhas da UE - (Clean Energy for EU Islands - 
CE4IUE), a fim de assegurar uma transição funcional entre os períodos de programação 
de 2014-2020 e de 2021-2027; congratula-se com o Memorando de Split, que reconhece 
o papel de primeiro plano das comunidades insulares na transição energética;

16. Salienta que todos os setores têm de ser representados e apoiados na transição rumo a 
processos industriais com impacto neutro no clima, mantendo, simultaneamente, a 
competitividade internacional;

17. Salienta a necessidade de rever a Diretiva Tributação da Energia11 em consonância com 
o princípio do poluidor-pagador, de modo a promover fontes de energia sustentáveis em 
detrimento dos combustíveis fósseis, o mais tardar até 2025, prestando, neste contexto, 
especial atenção ao impacto social;

18. Solicita que o Plano de Ação da UE para a Economia Circular atualizado continue a 
apoiar a transição para uma economia circular, a abordar as questões relacionadas com a 
eficiência dos recursos e a impulsionar o consumo sustentável;

19. Apela para que a política de coesão assuma um papel de maior relevo no apoio aos 
esforços de prevenção de riscos envidados com vista à adaptação ao atual e futuro 
impacto das alterações climáticas a nível regional e local;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

11 JO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.283.01.0051.01.ENG
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Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As alterações climáticas constituem o principal desafio do século XXI, pelo que o objetivo do 
presente relatório sobre a política de coesão e as estratégias ambientais regionais na luta 
contra as alterações climáticas é delinear o papel que esta política desempenhará nos 
próximos anos. Os anos vindouros são particularmente determinantes, uma vez que a 
temperatura mundial média é já 1,2 ° C mais elevada (em comparação com os níveis pré-
industriais) e que o limite de 1,5 ° C estabelecido como objetivo no Acordo de Paris poderá 
vir a ser atingido até ao final de 2027 e, por conseguinte, durante a vigência do quadro da 
política de coesão de 2021-2027. Se seguirmos por esta via, sem reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE), o limite de 2° C poderá ser atingido na década de 2040, atingindo 
assim um ponto de não retorno, pelo menos com a tecnologia de que dispomos atualmente. 
Um aumento das temperaturas de 4° C até ao final deste século e de 8° C até ao final do 
próximo não pode ser o caminho a seguir. O estudo interinstitucional da UE intitulado 
«CHALENGES AND CHOICES FOR EUROPE – GLOBAL TRENDS TO 2030» (Desafios 
e opções para a Europa – tendências globais até 2030) expõe os limites com clareza: «Um 
aumento de 1,5 graus é o máximo que o planeta pode tolerar. Se as temperaturas continuarem 
a aumentar para além de 2030, ver-nos-emos confrontados com ainda mais secas, inundações, 
situações de extremo calor e pobreza que afetará centenas de milhões de pessoas, bem como 
com o desaparecimento provável das populações mais vulneráveis e, na pior das hipóteses, a 
extinção da humanidade.»1

A política de coesão é o principal e mais importante instrumento de investimento na Europa, 
pelo que desempenha um papel crucial na luta contra as alterações climáticas. Os próximos 
dez anos irão delinear o caminho a seguir e as possibilidades políticas para as próximas 
décadas. O Parlamento Europeu declarou, em 28 de novembro de 2019, a «emergência 
climática e ambiental» e centra a sua atenção no programa de investimento, solicitando que se 
tomem «urgentemente medidas concretas necessárias para combater e conter esta ameaça 
antes de ser demasiado tarde», apelando ainda a «uma reforma profunda das suas políticas nos 
domínios da agricultura, do comércio, dos transportes, da energia e do investimento em 
infraestruturas».

O Pacto Ecológico Europeu e o compromisso assumido no sentido de uma Europa com 
impacto neutro no clima até 2050, o mais tardar, requerem medidas urgentes e concretas no 
terreno que permitam a consecução dos objetivos intermédios em matéria de clima para 2030 
e 2040, o cumprimento das obrigações jurídicas decorrentes do Acordo de Paris e o respeito 
dos compromissos assumidos em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas. As alterações climáticas não são apenas uma questão que releva 
do ambiente. São também uma questão relacionada com a transformação económica e social. 
A transição para a neutralidade climática só pode ser alcançada seguindo uma via de equidade 
e justiça social, que não deixe ninguém para trás. A coesão económica, social e territorial 
significa, neste contexto, que seja colocada uma ênfase especial nestes três elementos:

• Uma coesão económica com crescimento sustentável e empregos verdes, respeitando as 
necessidades dos diferentes setores;

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (page 8).

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf
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• Uma coesão social acompanhada de uma transição justa, justiça social, um 
entendimento sobre a pobreza energética e as necessidades especiais. Os 10 % mais 
ricos da população emitem 52 % de CO 2, ao passo que os 50 % mais pobres da 
população mundial são responsáveis por 7 % das emissões de CO 2;

• Uma coesão territorial que atenda às diferentes necessidades das regiões da UE, 
especialmente das regiões insulares e fronteiriças e da subida dos níveis do mar, mas 
também das zonas urbanas, caracterizadas por temperaturas em rápido crescimento;

a política de coesão e as estratégias ambientais regionais constituem um fator pertinente e 
importante na luta que será travada contra as alterações climáticas nos próximos anos. O 
presente relatório de iniciativa descreve as etapas necessárias numa perspetiva regional.


