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1. Competência geral, empenho europeu e independência pessoal 

Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoal que considera 

particularmente relevantes para exercer as funções de comissário e promover o 

interesse geral europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser 

responsável? Quais são as suas motivações? De que modo contribuirá para a 

apresentação da agenda estratégica da Comissão? Como tenciona aplicar na prática 

a integração da perspetiva de género e integrar esta última em todas as áreas 

políticas da sua pasta? Que garantias de independência pode dar ao Parlamento 

Europeu e como tenciona assegurar que nenhuma das suas atividades passadas, 

presentes ou futuras possa levantar dúvidas sobre o desempenho das suas funções 

na Comissão? 

A. Habilitações/experiência/motivação 

É uma honra ter tido a oportunidade de servir a União Europeia e os cidadãos europeus 

nos últimos cinco anos como membro do Colégio de comissários. Como referi aos 

membros do Parlamento Europeu em 2014, creio que a minha vida pessoal e profissional 

me dotaram com as competências, conhecimentos, atitude e paixão necessários para 

cumprir o papel de primeiro vice-presidente da Comissão Europeia. Posso hoje 

acrescentar que a minha convicção e motivação se reforçaram ao servir a Comissão nos 

últimos anos, trabalhando para uma Europa melhor. A experiência de campanha nas 

eleições europeias deste ano, tendo falado com tantos europeus nos seus países respetivos 

sobre as suas esperanças e sonhos para o futuro do nosso continente, foi igualmente 

inspiradora. Congratulo-me com a pasta do Pacto Ecológico Europeu que me foi 

atribuída pela presidente eleita Ursula von der Leyen e que representa a responsabilidade 

e oportunidade de definir a agenda transformadora de que o nosso continente e planeta 

necessitam desesperadamente. Os factos relativos às alterações climáticas são inegáveis. 

Contudo, como mencionado no documento de reflexão da Comissão «Para uma Europa 

sustentável até 2030», não devem instigar-nos receio e medo, mas levar-nos a agir. 

A Europa está nos meus genes e no meu coração. A minha família é originária da região 

fronteiriça dos Países Baixos, uma comunidade que sofreu, na história recente, as 

consequências de uma Europa dividida. Desde há muito que este facto motiva a minha 

paixão por uma Europa unida. Nasci em Maastricht, passei partes da infância na Bélgica 

e em Itália e estudei em França. Os meus pais e avós viveram a transição económica, 

cultural e social trazida pelo encerramento progressivo das minas de carvão na sua região 

natal; não me esquecerei disto ao trabalhar para concretizar a transição verde e justa da 

Europa, garantindo que ninguém fica para trás.   



 

2 

Após os meus estudos servi no exército neerlandês durante quase dois anos. Em 1987, 

entrei no Ministério dos Negócios Estrangeiros no início de um momento histórico para a 

Europa, quando finalmente o continente se reunificou. Continuo a crer que se tratou de 

um dos desenvolvimentos mais positivos e importantes na Europa do pós-guerra. 

Tornei-me secretário pessoal e conselheiro de Max van der Stoel, antigo ministro 

neerlandês dos Negócios Estrangeiros e Alto-Comissário das Minorias Nacionais junto 

da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) em meados dos anos 

noventa. Em 1998, fui eleito membro do Parlamento pelo Partido Trabalhista neerlandês, 

função que tive a honra de desempenhar durante 11 anos. Fui membro da Convenção 

Europeia em nome da Câmara dos Representantes neerlandesa.  

Como membro do Parlamento, ministro dos Assuntos Europeus entre 2007 e 2010 e 

ministro dos Negócios Estrangeiros de 2012 em diante, tive o extraordinário privilégio de 

trocar pontos de vista acerca da União Europeia com outros políticos, estudantes, 

jornalistas e cidadãos de todos os quadrantes com um amplo espetro de convicções. Creio 

firmemente nos valores inscritos no artigo 2.º do Tratado da União Europeia, que defendi 

vigorosamente durante o meu mandato de primeiro vice-presidente da Comissão Juncker. 

Independentemente das funções que vier a assumir, continuarei a lutar por esses valores, 

que fazem parte do que nos define enquanto europeus.  

Todos vimos, nos últimos anos, como os nossos valores estão a ser ameaçados e como as 

forças da intolerância, do protecionismo, da xenofobia e do nacionalismo atraem 

seguidores com algumas verdades à mistura com muitas mentiras e soluções simplistas. 

Os factos são factos, mas estamos na era dos «factos alternativos». Tudo isto significa 

que temos de proteger as nossas democracias em casa e na UE. Precisamos, mais do que 

nunca, de reforçar a nossa ordem assente em normas mundiais, um pré-requisito para o 

comércio livre e justo, para a paz e para os direitos humanos. Em vez de forças 

destrutivas, precisamos de construção e de transformação de modo a garantir um futuro 

livre, pacífico e próspero para os nossos filhos e netos, num mundo em que possamos 

respirar ar puro, beber água potável e viver de forma sustentável.  

Estou orgulhoso de ter sido primeiro vice-presidente da Comissão Juncker e acredito 

termos dado o nosso melhor para defender os nossos valores comuns. Demos igualmente 

o nosso melhor para criar as fundações da transição para a sustentabilidade e uma 

economia circular hipocarbónica. As nossas iniciativas no domínio do plástico de 

utilização única, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, da desflorestação, e 

também do melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, fazem uma diferença 

concreta nas vidas das pessoas, contribuindo para as tornar mais saudáveis, felizes e 

ecológicas. Tratou-se de um esforço conjunto, que aglutinou as forças políticas. Gostaria 

de ter a oportunidade de continuar a trabalhar para a causa da União Europeia e de 

contribuir para construir uma Europa e um planeta sustentáveis numa União em que 

ninguém fique para trás. 

Não se trata de algo que as instituições da UE possam fazer sozinhas. A União só pode 

prosperar graças a um esforço conjunto das instituições da UE, dos Estados-Membros e 

dos cidadãos. Caso o Parlamento Europeu me confirme como membro da Comissão, 

desejo continuar a falar diretamente aos cidadãos e pelos cidadãos na Europa e a ouvir as 

suas preocupações, esperanças e soluções. Não se trata apenas dos interesses dos 

cidadãos, mas também da responsabilidade que estes devem assumir na União. A 

democracia na Europa tem de passar do papel, implicando os nossos esforços coletivos 

enquanto cidadãos, e não apenas consumidores. Estou desejoso de continuar os 

enriquecedores debates políticos que tive com o Parlamento Europeu a este respeito.  
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B. Contribuição para a apresentação da agenda estratégica da Comissão (com 

base na carta de missão e pasta) 

Enquanto candidato cabeça de lista nas recentes eleições europeias, pude verificar em 

primeira mão quão importante é o tema das alterações climáticas e da sustentabilidade 

para os cidadãos europeus, em toda a União, de norte a sul, de este a oeste. 

Congratulo-me com o facto de a agenda estratégica da presidente eleita Ursula von der 

Leyen colocar a agenda transformadora ecológica no topo da lista de prioridades para os 

próximos cinco anos. É para mim um especial prazer poder contribuir diretamente para o 

trabalho neste domínio enquanto vice-presidente executivo do Pacto Ecológico Europeu 

e responsável pela Direção-Geral da Ação Climática. 

A proteção do nosso planeta e do nosso ambiente comum é a principal tarefa da nossa 

geração. Os meus filhos já me consideram responsável. Trata-se de uma obrigação moral, 

humana e política urgente. Os cidadãos europeus deixaram claro que querem que a sua 

União a cumpra. Trata-se igualmente de um imperativo económico a longo prazo: 

aqueles que agirem primeiro e mais depressa serão os primeiros a beneficiar das 

oportunidades da transição ecológica. Não se trata de uma questão de esquerda ou de 

direita, mas sim do que é certo ou errado. O mundo está a evoluir e nós estamos a 

atravessar a quarta revolução industrial. Tudo e todos serão afetados pela mudança: 

negá-lo seria carecer de senso comum. Resta saber se seremos meras vítimas ou se 

iremos aproveitar e dirigir esta mudança. A Comissão optou claramente pela segunda 

possibilidade. 

Como a presidente eleita afirmou ao apresentar o Colégio de comissários indigitados, o 

Pacto Ecológico Europeu deve tornar-se a imagem de marca da Europa. No centro do 

pacto está o nosso compromisso em tornarmo-nos no primeiro continente do mundo com 

impacto neutro no clima, o que exige ambição comum, liderança política e uma transição 

justa para os mais afetados. 

Como vice-presidente executivo, terei uma função dupla. Como referido na minha carta 

de missão, definirei a direção estratégica e presidirei o grupo de comissários do Pacto 

Ecológico Europeu. Serei igualmente responsável pela pasta da ação climática. A minha 

experiência como ministro dos Negócios Estrangeiros ajudar-me-á a conduzir as 

negociações internacionais para aumentar o nível de ambição dos outros principais 

emissores até 2021. Ao conduzir os trabalhos do Pacto Ecológico Europeu, envidarei 

esforços para garantir que todos os domínios de intervenção são integralmente tidos em 

conta. O Pacto Ecológico Europeu deve ser apresentado ao Parlamento nos 100 primeiros 

dias do novo mandato da Comissão. Este é também o calendário para propormos a 

primeira lei climática europeia de modo a consagrar na legislação o objetivo de 

neutralidade climática em 2050.  

Conduzirei em seguida a aplicação do Pacto Ecológico Europeu em conformidade com a 

agenda estratégica da Comissão fixada pela presidente eleita Ursula von der Leyen e a 

minha carta de missão. Como sublinhado pela presidente eleita, a nova Comissão 

trabalhará em equipa, e cooperarei estreitamente com todos os comissários no âmbito da 

nossa agenda comum.  

C. Igualdade de género 

A presidente eleita Ursula von der Leyen colocou a igualdade de género no topo da sua 

agenda e comprometeu-se a dar o exemplo, constituindo um Colégio totalmente 
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equilibrado em termos de género. Tenciono aplicar o mesmo princípio à minha equipa, 

incluindo os níveis mais elevados. 

Comprometo-me sem reservas a promover a igualdade de género no meu domínio de 

competência, pois acredito que a Comissão tem de dar o exemplo em matéria de 

sensibilização para as questões de género e de igualdade de tratamento e valorização de 

mulheres e homens. Trata-se de uma noção importante que, mesmo no séc. XXI, ainda é 

demasiadas vezes encarada não como um facto assente, mas como uma questão a 

debater. 

Enquanto primeiro vice-presidente, fui responsável pela coordenação dos trabalhos 

relativos ao «Compromisso Estratégico para a Igualdade de Género 2016-2019». Este 

compromisso exige a integração transversal da igualdade de género em todos os aspetos 

das ações da UE, em consonância com o princípio de integração transversal do género 

consagrado no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Mas há ainda muito 

mais a fazer e aguardo com expectativa uma nova estratégia de género que constitua uma 

oportunidade bem-vinda e necessária para reforçar esta agenda. 

No meu domínio de competência, concretamente, adotarei uma abordagem dual no que 

respeita ao género e às alterações climáticas. Planeio tomar medidas para corrigir 

desigualdades de género exacerbadas pelas alterações climáticas, mas também incorporar 

o género e os assuntos ligados ao clima em todos os aspetos da nossa política de 

desenvolvimento europeia. Um exemplo é o apoio à participação das mulheres e à 

igualdade de género nas negociações internacionais no âmbito da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e do seu Plano de ação em matéria de 

género.  

D. Garantias de independência 

Enquanto atual primeiro vice-presidente da Comissão, a minha situação pessoal 

organizacional e financeira constam da declaração de interesses que apresentei ao 

Parlamento Europeu, a qual está completa. Assegurar-me-ei que é atualizada anualmente 

ou sempre que ocorram alterações. Se for confirmado como membro da Comissão, 

respeitarei plenamente a letra e o espírito do Tratado, em especial a obrigação de agir no 

interesse europeu e sem receber quaisquer instruções, em conformidade com o disposto 

no artigo 17.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia e no artigo 245.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, bem como a obrigação de sigilo profissional 

estabelecida no artigo 339.º deste último. Evitarei qualquer posição ou situação que possa 

pôr em causa a minha independência, imparcialidade e disponibilidade ao serviço da 

Comissão e não deixarei de informar a presidente da Comissão de qualquer situação 

suscetível de levar a um conflito de interesses no exercício das minhas funções oficiais. 

Respeitarei e honrarei a letra e o espírito do Código de Conduta dos Membros da 

Comissão Europeia e comprometer-me-ei com os mais elevados padrões éticos e a maior 

transparência no meu trabalho. É isto que tenho feito durante o meu mandato atual e que 

continuarei a fazer ao assumir as minhas novas responsabilidades no Pacto Ecológico 

Europeu. 
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2. Gestão da pasta e cooperação com o Parlamento Europeu 

De que modo avaliaria o seu papel enquanto membra do Colégio de comissários? 

Em que sentido se consideraria responsável e obrigado a prestar contas, perante o 

Parlamento, por ações suas ou dos seus serviços? Que compromissos específicos está 

disposto a assumir em termos de reforço da transparência, de maior cooperação e 

de tomada em consideração efetiva das posições e pedidos ao Parlamento em 

matéria de iniciativa legislativa? Relativamente às iniciativas previstas e aos 

procedimentos em curso, está disposto a transmitir ao Parlamento as informações e 

os documentos, em pé de igualdade com o Conselho? 

Nos últimos cinco anos tive a honra e o privilégio de servir os cidadãos europeus na 

qualidade de membro do Colégio de comissários e de trabalhar em estreita cooperação 

com o Parlamento Europeu e os seus membros no âmbito da ampla gama de assuntos sob 

a minha responsabilidade enquanto primeiro vice-presidente. Fui e continuarei a ser um 

firme defensor do papel do Parlamento Europeu enquanto a voz diretamente eleita dos 

cidadãos europeus e órgão que controla a Comissão Europeia através do seu mandato 

democrático. É neste espírito que me comprometo a continuar a minha relação de 

trabalho positiva com o Parlamento Europeu e os seus membros nos próximos anos. 

Tal como até hoje, considerar-me-ei responsável, perante o Parlamento Europeu, 

enquanto representante do trabalho do Colégio em todos os domínios sob a minha alçada 

– nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu – e em quaisquer outras matérias que a 

presidente eleita decida delegar-me. Continuarei a estar disponível para os membros do 

Parlamento Europeu no hemiciclo, nas reuniões de comissões e grupos, nos trílogos e em 

encontros bilaterais para discutir o nosso trabalho em curso para alcançar resultados no 

Pacto Ecológico Europeu, pelo qual tenho a honra de ser responsável. No âmbito do atual 

mandato da Comissão, participei, até à data, em 113 sessões plenárias em nome da 

Comissão, num grande número de reuniões de comissões no quadro do diálogo 

estruturado e em muitas reuniões de grupos ou bilaterais com membros individuais. Dou 

muito valor e importância às minhas relações com o Parlamento. 

Como vice-presidente executivo indigitado, terei um papel político direto na Ação 

Climática e caber-me-á coordenar uma pasta abrangente e um grupo de comissários com 

responsabilidades pelo Pacto Ecológico Europeu. Como tal, assegurar-me-ei de que os 

membros da minha equipa de projeto e eu próprio estaremos presentes e colaboraremos 

com todas as comissões do Parlamento, em todas as fases do processo de elaboração de 

políticas, e que manteremos um diálogo político contínuo com todas as partes do 

Parlamento. Assegurar-me-ei igualmente de que o Parlamento é informado nas 

etapas-chave das negociações internacionais nos domínios sob a minha alçada, 

nomeadamente no que respeita às negociações para reforçar o nível de ambição climática 

de outros grandes emissores até 2021. Assumo plena responsabilidade por este ambicioso 

programa e considero-me responsável, perante o Parlamento, pelas minhas ações e as 

ações dos meus serviços. 

Levo muito a sério as minhas responsabilidades como membro do Colégio. O princípio 

da colegialidade continuará a ser central nesta Comissão e contribuirá de forma 

importante para alcançarmos resultados em relação aos nossos compromissos. A 

importância do desafio colocado pelas alterações climáticas exige um esforço global e 

coletivo, e tenciono incentivar todos os colegas do Colégio a abandonar qualquer visão 

compartimentada e a trabalhar em conjunto para permitir que a Europa obtenha os 

resultados mais ambiciosos possíveis em todos os domínios. 
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Mais ainda, considero crucial garantir a participação dos cidadãos no processo legislativo 

de forma a promover a legitimidade democrática da União. O Pacto Europeu para o 

Clima será um exemplo desse processo participativo. Juntos construiremos as fundações 

de uma transição climática para todos. 

Assegurar-me-ei de que a minha equipa de projeto e eu próprio trabalhamos no pleno 

respeito do Acordo-Quadro de 2010, que fixa os princípios básicos da cooperação entre a 

Comissão Europeia e o Parlamento. Garantirei igualmente que o Acordo 

Interinstitucional sobre Legislar Melhor de 2016 é plenamente respeitado. Fui 

responsável por propor e negociar este acordo na atual Comissão, pelo que lhe atribuo 

especial importância. Em consonância com as posições do Parlamento, é da 

responsabilidade coletiva da Comissão garantir que as perguntas dos membros do 

Parlamento Europeu aos comissários recebem uma resposta rápida e precisa. É um 

compromisso que levo muito a sério, em particular, naturalmente, quando sou eu ou 

algum dos comissários do meu grupo o responsável por responder em nome da 

Comissão. 

A transparência é um elemento inseparável dos nossos esforços comuns para melhorar a 

legitimidade democrática aos olhos dos cidadãos europeus. Como tal, este ponto foi uma 

das principais prioridades do meu trabalho nos últimos cinco anos. Fui responsável por 

propor e negociar com o Parlamento e o Conselho de Ministros novas normas para um 

registo comum de transparência relativo às nossas relações com partes interessadas que 

procuram intervir no processo de elaboração de políticas. Ao passar a responsabilidade 

destas negociações a outro comissário, continuarei a apoiar e a defender os firmes 

princípios avançados pela Comissão, pelos quais me guiei nos últimos cinco anos.  

Nos últimos cinco anos, trabalhei igualmente para garantir que os procedimentos de 

elaboração de políticas da Comissão são tão transparentes e claros para os cidadãos 

quanto possível, adotando e aplicando uma nova agenda «Legislar melhor». Garantimos, 

pela primeira vez, que os cidadãos são consultados em todas as etapas do processo de 

elaboração de políticas, ainda na fase de preparação, durante toda a fase de redação, e 

mesmo após as propostas da Comissão serem entregues aos colegisladores, recolhendo as 

impressões dos cidadãos e transmitindo-as ao Parlamento e ao Conselho para análise. A 

Comissão garantiu igualmente que o controlo independente da regulamentação e as 

avaliações de impacto detalhadas passassem a fazer parte integrante do processo 

legislativo e criou um processo de revisão para assegurar que a legislação em vigor 

continua a ser adequada à sua finalidade. 

No que diz respeito à transparência dos nossos métodos de trabalho interinstitucional, 

comprometo-me plenamente a aplicar as disposições do Acordo-Quadro sobre as 

relações entre o Parlamento Europeu e do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor». 

Está em curso a cooperação entre as três instituições para criar o portal legislativo 

conjunto. 

Estou plenamente consciente de que a comunicação de informações e de documentos é 

um aspeto essencial do aprofundamento da parceria entre o Parlamento Europeu e a 

Comissão. O Tratado de Lisboa consagra a paridade do Conselho e do Parlamento 

enquanto colegisladores. Garantirei que este princípio é respeitado no âmbito da 

comunicação de informações nos domínios sob a minha responsabilidade.  

Por último, congratulo-me com o compromisso da presidente eleita Ursula von der Leyen 

de encetar discussões com o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a melhoraria do 

sistema de candidato cabeça de lista e a questão das listas transnacionais. A presidente 
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eleita deixou claro o seu apoio ao direito de iniciativa do Parlamento Europeu, em pleno 

respeito da subsidiariedade, da proporcionalidade e dos princípios «legislar melhor». 

Comprometo-me a aplicar estes princípios em consonância com a orientação a definir 

pela presidente eleita nos métodos de trabalho da Comissão. Subscrevo sem reservas 

estes objetivos, que conferem ao Parlamento Europeu o peso político que o seu estatuto 

de assembleia diretamente eleita merece. 

Perguntas da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

3. Lei europeia sobre o clima/Ambição para 2030 

De que modo a lei europeia sobre o clima, além do objetivo de neutralidade 

climática para 2050, permitirá assegurar que toda a legislação setorial esteja em 

consonância com o objetivo a longo prazo? Que mecanismos tenciona promover 

para garantir que todos os Estados-Membros e todos os setores cumpram a parte 

que lhes compete no quadro da redução acentuada das emissões exigida pelo 

Acordo de Paris e para assegurar que a UE produza zero emissões líquidas em 

todos os setores o mais rapidamente possível? Que medidas concretas tenciona 

tomar para elevar o objetivo de redução das emissões da UE para 2030? Como 

tenciona assegurar que o contributo da Comissão para a atual reforma da PAC seja 

totalmente consentâneo com os princípios do Pacto Ecológico, incluindo a 

neutralidade climática? De que forma o princípio do «One In, One Out» proposto 

pela Comissão terá impacto na legislação da UE em vigor e no nível de ambição do 

Pacto Ecológico? 

Estou confiante em que, muito em breve, todos os Estados-Membros aprovarão o 

objetivo de 2050 para a neutralidade climática no Conselho Europeu. Esta deve ser uma 

prioridade imediata, que nos proporcionará uma base política sólida para os trabalhos 

mais vastos que nos esperam no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. Tanto a presidente 

eleita como eu próprio nos comprometemos a transformar o Pacto Ecológico numa 

imagem de marca da Comissão. O pacto deve associar a nossa ação para alcançar a 

neutralidade climática e a preservação do nosso capital natural, assegurando 

simultaneamente uma transição ecológica justa em que ninguém fica para trás. É 

necessário que todos os comissários tenham isto bem presente. Farei a minha parte para 

desenvolver esta nova forma de pensar na Comissão e nas outras instituições 

A ambição da nova lei climática europeia, que apresentaremos no âmbito do Pacto 

Ecológico Europeu nos primeiros 100 dias do nosso mandato, será transformar a forma 

como fazemos política e organizamos as nossas sociedades. Proporei uma lei climática 

que consagrará na legislação o objetivo de neutralidade climática em 2050 e, mais 

importante ainda, definirá a orientação a longo prazo para a realização deste objetivo 

com a contribuição de todas as nossas políticas. O Pacto Ecológico Europeu estabelecerá 

o nosso objetivo de integrar o objetivo de neutralidade climática em 2050 em todas as 

políticas da UE, obrigar-nos á a assegurar uma transição justa e equitativa, 

nomeadamente através da utilização eficaz do orçamento da UE, e sublinhará a 

necessidade de um esforço coletivo de todos os setores da economia e da sociedade. 

Além disso, estipulará a necessidade de reforçar a resiliência e a adaptação às alterações 

climáticas, para proteger as pessoas e o planeta.  

A UE já demonstrou que é capaz de adotar ferramentas e legislação à altura das suas 

ambições em matéria de clima, pelo que não estamos a dar um salto no desconhecido. 

Nos últimos anos, fizemos progressos importantes com a adoção de legislação nos 

domínios do clima e da energia, que, se aplicada de forma rigorosa, permitirá reduzir as 
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emissões de gases com efeito de estufa em 45 %, em relação aos níveis de 1990, até 

2030. Precisamos agora de nos basear nestes progressos para concretizar as nossas 

ambições acrescidas para 2030 e a ambição de uma Europa neutra do ponto de vista 

climático em 2050. 

As estruturas de governação desempenharão um papel crucial para assegurar que 

dispomos dos sistemas adequados de planeamento, acompanhamento, comunicação de 

informações e verificação. Os Estados-Membros já estão a preparar os seus planos 

nacionais em matéria de energia e clima em conformidade com o Regulamento relativo à 

Governação da União da Energia, a fim de assegurar uma melhor coordenação e 

coerência entre as políticas nos domínios do clima e da energia. Graças a este processo, 

muitos já estabeleceram objetivos climáticos a longo prazo a nível nacional. Velarei por 

que a Comissão continue a apoiar efetivamente os esforços dos Estados-Membros para 

alcançar o nível de ambição acordado. Acredito que podemos integrar os nossos novos 

objetivos a longo prazo nesta estrutura de governação. Também acredito que as nossas 

metas climáticas devem ser um elemento central a ter em conta na reorientação do 

Semestre Europeu, a par dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trabalharei em 

estreita colaboração com Valdis Dombrovskis para garantir que isto é posto em prática.  

Para alcançar a neutralidade climática até 2050, será necessário reforçar a nossa ambição 

para 2030. Trabalharei, por conseguinte, para concretizar a ambição definida nas 

orientações políticas da presidente eleita de, até 2030, reduzir as emissões em, pelo 

menos, 50 % e de, até 2021, apresentar um plano para avançar para uma meta de redução 

de 55 %. Temos de o fazer de forma responsável, para garantir a adesão da sociedade 

europeia e incentivar uma ação internacional mais ambiciosa.   

É provável que uma maior redução das emissões de gases com efeito de estufa exija uma 

atualização da totalidade ou de parte da legislação em vigor em matéria de clima, em 

especial da Diretiva relativa ao regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) da 

UE e dos regulamentos relativos à partilha de esforços e à utilização dos solos, à 

reafetação dos solos e à silvicultura (LULUCF). Os serviços da Comissão darão início 

sem demora a uma análise aprofundada do impacto e dos custos, bem como, obviamente, 

dos benefícios, da nossa ambição acrescida para 2030. Isto aplica-se também à legislação 

em vigor no domínio da energia, como a Diretiva Tributação da Energia, a Diretiva 

Energias Renováveis e a Diretiva Eficiência Energética, e a outras partes do acervo 

eventualmente relevantes. A ação transformadora para acelerar a transição para uma 

economia circular também criará sinergias com a economia hipocarbónica. Igualmente 

importante é explorar todo o potencial das soluções baseadas na natureza. Realizaremos 

uma avaliação exaustiva dos impactos económicos, sociais e ambientais e procederemos 

a amplas consultas junto das partes interessadas. Uma vez que procuramos soluções, não 

limitaremos os nossos horizontes. A essência do Pacto Ecológico Europeu é que todos 

nós devemos tratar as questões ambientais e climáticas como uma tarefa comum para o 

bem comum. Analisarei, em especial, o potencial papel da fiscalidade, da agricultura, da 

energia, dos transportes, da economia circular, da produção alimentar e dos resíduos 

alimentares, bem como do comportamento dos consumidores.  

Neste processo, não podemos esquecer-nos de reduzir as emissões no imediato através da 

aplicação da legislação já aprovada. É fundamental que quaisquer futuras revisões 

legislativas assentem na concretização efetiva do que já foi acordado. A legislação em 

vigor tem de ser aplicada de forma rigorosa. É uma questão de credibilidade perante as 

partes interessadas a nível interno e os parceiros internacionais. Os Estados-Membros 

devem concluir os seus planos nacionais em matéria de energia e clima até ao final do 
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corrente ano. Garantirei que a Comissão continua a apoiá-los de forma eficaz para, 

coletivamente, atingir o nível de ambição acordado a nível da UE. 

O setor agrícola desempenhará um papel vital para garantir uma economia europeia 

neutra em termos de clima em 2050. Os nossos solos são o nosso recurso mais valioso, 

proporcionando-nos alimentos, abrigo e uma biodiversidade maravilhosa e, claro, 

ajudando-nos a atenuar as alterações climáticas, se forem geridos de forma adequada. 

Temos de os proteger contra a poluição e impedir o seu esgotamento. A gestão 

sustentável das terras será determinante. A política agrícola comum (PAC) proposta para 

2021-2027 já visa dar um contributo substancial para a realização dos objetivos da UE 

em matéria de ação climática, recursos naturais, biodiversidade e bem-estar dos animais. 

Pelo menos 40 % do orçamento geral da política agrícola comum contribuirá para a ação 

climática e um mínimo de 30 % do pilar do desenvolvimento rural será afetado a 

objetivos relacionados com o clima e o ambiente. Trabalharei em estreita colaboração 

com o comissário da Agricultura para assegurar que utilizaremos os instrumentos 

propostos na futura PAC da melhor forma possível para maximizar as ambições 

climáticas e minimizar o impacto ambiental do setor agrícola. A Comissão acompanhará 

de perto, todos os anos, as despesas da PAC, trabalhará em estreita colaboração com 

todos os Estados-Membros e informará regularmente o Parlamento Europeu. 

Para além da PAC, precisamos de desenvolver uma estratégia mais ampla que abranja 

toda a cadeia de produção e consumo de alimentos. Temos de prestar especial atenção à 

promoção de métodos de produção alimentar eficientes e sustentáveis. Precisamos de 

reforçar o nosso apoio à inovação, à digitalização e às tecnologias inteligentes para 

ajudar a reduzir a utilização de pesticidas e fertilizantes, e também para reduzir as 

emissões, em consonância com a ambição da Comissão em matéria de poluição zero. No 

âmbito do Pacto Ecológico Europeu, a Comissão apresentará uma estratégia «do prado ao 

prato».  

 

Alcançar os nossos objetivos ambiciosos exigirá uma definição de políticas muito 

inteligente. Devemos evitar fazer o que não é necessário e ter coragem para fazer o que é 

necessário fazer. E fazê-lo bem. Isto terá custos. Temos de garantir que os benefícios das 

nossas medidas justificam estes custos e evitam encargos desnecessários. Temos de o 

fazer tanto para a nova legislação que propomos, como para a legislação já em vigor. Não 

se trata de desregulamentar, mas sim de regulamentar bem para evitar sobrecarregar as 

nossas empresas e os nossos cidadãos. Isto reflete-se no nosso princípio «One In, One 

Out», que reduzirá estes encargos. 

Esta abordagem não limitará de forma alguma o nosso nível de ambição para o Pacto 

Ecológico Europeu. Algumas pessoas e empresas (em particular, as pequenas empresas) 

dizem-nos que as obrigações em matéria de comunicação de informações sobre a 

aplicação da legislação da UE podem, por vezes, ser pesadas. Analisarei a possibilidade 

de reduzir estas obrigações nos domínios da energia e do clima. O nosso objetivo será 

racionalizar as obrigações de comunicação atuais, muitas vezes dispersas, decorrentes 

dos principais atos legislativos da UE nos domínios da energia, do clima e de outros 

domínios de intervenção relacionados com a União da Energia, o que pode contribuir 

para uma simplificação importante.  
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4. Recursos financeiros e Fundo para uma Transição Justa 

Tal como referido na sua carta de missão, o «Pacto Ecológico Europeu» só pode 

funcionar se lograr a adesão das pessoas a este projeto e garantir que ninguém é 

deixado para trás. Que medidas considera que devem ser incluídas no «Plano de 

Investimento Sustentável»? No seu entender, que papel poderia desempenhar o 

Banco Europeu de Investimento enquanto banco europeu do clima? De que forma 

velará por que o orçamento da UE esteja plenamente alinhado pelos objetivos da 

UE em matéria de clima e biodiversidade? Que medidas prevê adotar para pôr 

termo às subvenções prejudiciais para o ambiente? Que medidas concretas se 

propõe tomar para assegurar uma transição justa para uma economia neutra em 

termos de carbono e, mais especificamente, de que forma pensa coordenar os 

trabalhos sobre o novo Fundo para a Transição Justa? É favorável a um aumento 

do número de obrigações verdes na carteira do Banco Central Europeu e de que 

forma garantirá a integridade ambiental destas obrigações verdes? 

Para concretizar o Pacto Ecológico Europeu e ser o primeiro continente com impacto 

neutro no clima em 2050, é necessário que as nossas ambições se façam acompanhar de 

um aumento do investimento. Salvar o planeta pode não ser barato, mas, se não fizermos 

nada, o preço a pagar será ainda mais alto. Quanto mais depressa agirmos, menos caro 

ficará e mais teremos a ganhar. A UE tem de intensificar o investimento público, 

incentivar a mudança de comportamento e reforçar os seus esforços para orientar o 

capital privado para a ação climática. Embora se trate de um desafio importante, é 

também uma grande oportunidade para impulsionar a inovação, o emprego, o 

crescimento e a competitividade na UE.  

O Plano de Investimento para uma Europa Sustentável visa apoiar investimentos no valor 

de um bilião de euros ao longo da próxima década em toda a UE. O plano combinará três 

tipos de financiamento: fundos da UE, investimento público e privado (em especial 

mobilizado através do programa InvestEU) e cofinanciamento nacional. O financiamento 

privado terá de desempenhar um papel muito significativo, uma vez que, por si só, as 

finanças públicas não serão suficientes para dar resposta às enormes necessidades de 

investimento. Trabalharei com Valdis Dombrovskis para assegurar que os nossos 

investimentos em todos os setores da economia irão facilitar uma transição plena e justa 

para uma UE sustentável e com impacto neutro no clima. Devemos igualmente mobilizar 

fundos específicos, como o Fundo de Inovação e o Fundo de Modernização criado no 

âmbito do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE, para, respetivamente, 

incentivar novas tecnologias limpas inovadoras na indústria e no setor energético e apoiar 

a modernização dos sistemas energéticos nos Estados-Membros com rendimentos mais 

baixos. 

O Banco Europeu de Investimento (BEI) é hoje o principal financiador multilateral da 

luta contra as alterações climáticas, afetando, pelo menos, 25 % dos seus investimentos à 

atenuação das alterações climáticas e à adaptação às mesmas. Congratulo-me com o facto 

de o banco estar agora a procurar intensificar os seus esforços e pretender consagrar 50 % 

do seu investimento total à luta contra as alterações climáticas até 2025. Para atingir esta 

meta mais elevada, precisamos de desenvolver uma reserva de projetos adequados e 

suscetíveis de obter financiamento bancário. As instituições financeiras públicas, como o 

BEI, têm um papel a desempenhar para identificar esses projetos e os ajudar a obter 

resultados positivos para o ambiente e o clima em toda a UE. Na minha opinião, o BEI, 

enquanto banco europeu para o clima, estreitamente associado ao Plano de Investimento 



 

11 

Sustentável, poderia apoiar o investimento e a implantação de novas tecnologias 

disruptivas pelos Estados-Membros. 

Neste contexto, gostaria de recordar que o orçamento da UE, embora seja limitado 

relativamente ao total das despesas públicas – representando cerca de 2 % das despesas 

públicas na Europa, é um orçamento de investimento, com um elevado efeito de 

mobilização de fundos públicos e privados. Trata-se de uma ferramenta essencial para 

concretizar o Pacto Ecológico Europeu. As propostas do quadro financeiro plurianual 

apresentadas pela atual Comissão são uma boa base para a consecução dos nossos 

objetivos. A Comissão propôs que a UE consagre um quarto do seu orçamento para 

2021-2027 (que ascende a 320 mil milhões de euros para os sete anos) a ações 

relacionadas com o clima. Este compromisso traduz-se em despesas relacionadas com o 

clima em todos os programas da UE. A concretização dos compromissos assumidos no 

âmbito do Pacto Ecológico exigirá alguns ajustamentos específicos da posição de 

negociação da Comissão, sendo, simultaneamente, necessário evitar qualquer atraso nas 

negociações em curso que possa afetar o lançamento dos novos programas. 

A sustentabilidade também igualmente consagrada em programas individuais e velarei 

por que a mesma seja aplicável em todas as fases da programação e execução. Estamos 

atualmente a desenvolver orientações específicas sobre a «aferição da sustentabilidade» 

para garantir que todas as dimensões da sustentabilidade – clima, ambiente (incluindo a 

biodiversidade) e social – são plenamente tidas em conta nas operações de financiamento 

e investimento no âmbito do futuro programa InvestEU. Outra componente importante é 

o Programa LIFE – o único programa da UE inteiramente dedicado à proteção do 

ambiente e do clima. Com o seu orçamento relativamente modesto, o programa LIFE é 

um meio eficaz de apoiar projetos inovadores que contribuem diretamente para os 

objetivos da UE em matéria de clima e biodiversidade. Para o período de 2021-2027, a 

Comissão propôs aumentar o orçamento do Programa LIFE em quase 60 %, que atingirá 

assim um total de cinco mil milhões de euros, com uma incidência reforçada na natureza 

e na biodiversidade (e na transição energética). 

Cabe agora aos colegisladores chegar a um acordo final sobre estas disposições. Uma vez 

aprovado o novo QFP, trabalharei diligentemente com os meus colegas da Comissão e 

com os Estados-Membros para garantir que estamos no bom caminho para integrar as 

questões climáticas nas outras políticas e utilizar eficazmente o orçamento da UE para 

apoiar a transição para a neutralidade climática. 

A UE e os Estados-Membros assumiram compromissos internacionais para acabar com 

as subvenções ineficientes aos combustíveis fósseis, no âmbito do G7 e do G20 e do 

Acordo de Paris. Apesar destes compromissos, entre 2008 e 2016, as subvenções aos 

combustíveis fósseis não registaram nenhuma redução significativa, mantendo-se 

estáveis por volta dos 55 mil milhões de euros por ano. É evidente que os 

Estados-Membros têm ainda muito a fazer para acabar com estas subvenções, pelo que 

usarei a minha influência política junto dos governos nacionais para as eliminar 

progressivamente. Independentemente dos outros imperativos, considero que pagar a 

empresas para poluir o nosso planeta é algo que devemos evitar com urgência. 

Nos termos do Regulamento relativo à Governação da União da Energia, os 

Estados-Membros devem incluir nos seus planos nacionais em matéria de energia e clima 

uma descrição das subvenções energéticas, nomeadamente aos combustíveis fósseis, bem 

como das políticas e medidas nacionais previstas para a sua supressão progressiva. Todos 

os Estados-Membros têm de fazer mais para comunicar à Comissão as suas atuais 
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subvenções aos combustíveis fósseis e as suas políticas para as reduzir. A Comissão 

emitiu recomendações dirigidas aos Estados-Membros e acompanhará de perto os 

progressos realizados. A nível europeu, velarei por que a revisão da Diretiva Tributação 

da Energia se proponha alinhar este instrumento com a nossa ambição de acabar com as 

subvenções aos combustíveis fósseis. Trabalharei sem descanso para conseguir o apoio 

dos Estados-Membros. No entanto, sabemos também que a legislação da UE em matéria 

de fiscalidade exige a unanimidade entre os Estados-Membros, o que frequentemente 

limita a nossa ambição. Neste contexto, partindo do princípio que os Estados-Membros 

levam a ação climática a sério, teremos de abordar esta questão da unanimidade. A 

Comissão também apresentou propostas sobre o assunto, às quais darei seguimento. 

O meu objetivo subjacente à medida que avançamos na transição ecológica é garantir que 

ninguém fica para trás e que as oportunidades que esta transição irá oferecer são 

corretamente distribuídas. Embora, globalmente, os cidadãos apoiem claramente as 

medidas políticas para combater as alterações climáticas, vimos que as medidas 

individuais nem sempre são bem aceites. E, como é sabido, nem todos os 

Estados-Membros e regiões partem da mesma situação na transição para uma economia 

verde. Mais de oito milhões de europeus trabalham em setores com utilização intensiva 

de carbono, como o fabrico de produtos químicos, produtos minerais e metais de base. As 

ilhas também enfrentam desafios específicos quando se trata de assegurar o seu 

aprovisionamento energético ou os transportes que as ligam ao continente sem recorrer 

aos combustíveis fósseis. Para que a transição seja bem-sucedida, é necessário ter estes 

europeus, ou melhor, todos os europeus, em conta. 

Isto exigirá um esforço importante em termos de medidas nacionais e europeias. A nível 

europeu, no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual, muitos instrumentos 

contribuirão para a transição: a política de coesão, o programa LIFE, os fundos para a 

modernização e a inovação no âmbito do Regime de Comércio de Licenças de Emissão 

da UE, o Fundo de Ajustamento à Globalização, o InvestEU e o programa Horizonte 

Europa. 

Para além dos instrumentos existentes, a nova Comissão está empenhada em criar um 

Fundo para a Transição Justa, que complementará os instrumentos existentes, 

concentrando-se nas consequências sociais da transição e permitindo que as regiões mais 

afetadas apoiem a diversificação e a modernização económicas. O fundo contribuirá, 

nomeadamente, para colmatar as lacunas em matéria de competências da mão-de-obra a 

nível regional em relação às competências necessárias nos setores em crescimento e em 

transformação. Deve ser um instrumento poderoso, que apoie eficazmente as pessoas e as 

comunidades mais afetadas pela transformação hipocarbónica, nomeadamente nas 

regiões industriais, carboníferas e com utilização intensiva de energia. Juntamente com o 

vice-presidente executivo indigitado para a pasta Uma Economia ao serviço das Pessoas 

e o comissário indigitado para a pasta Economia, analisarei igualmente formas de 

mobilizar o InvestEU para este efeito. Dada a natureza horizontal do fundo, colaborarei 

estreitamente com os comissários da Coesão e Reformas, do Orçamento e Administração 

e da Energia para coordenar os trabalhos sobre o mesmo. Embora esteja as disposições 

práticas pormenorizadas que o Colégio irá propor estejam atualmente a ser preparadas, 

velarei por que este seja um instrumento em que todos os serviços da Comissão 

trabalhem em conjunto com as regiões e os Estados-Membros para elaborar uma 

programação eficaz e identificar projetos concretos. 

O Banco Central Europeu toma decisões no que diz respeito à composição da sua carteira 

com total independência, mas constato que já dispõe de uma pequena quantidade de 



 

13 

obrigações verdes. O mercado das obrigações verdes é ainda relativamente pequeno e 

devemos incentivar o seu desenvolvimento. Uma das limitações, também sublinhada por 

Christine Lagarde nas suas respostas ao Parlamento Europeu, é o facto de ainda não ser 

suficientemente claro o que se entende por ativo verde. A presidente eleita confiou ao 

vice-presidente executivo indigitado para a pasta Uma Economia ao serviço das Pessoas 

a elaboração de uma estratégia de financiamento verde para assegurar o investimento 

direto e o financiamento da transição para uma economia com impacto neutro no clima. 

O desenvolvimento de uma taxonomia clara deverá ajudar, mas também devemos 

procurar outros meios. Por exemplo, o grupo técnico de peritos da UE sobre 

financiamento sustentável publicou, em julho de 2019, um relatório sobre as normas da 

UE em matéria de obrigações verdes. Iremos analisar atentivamente as suas conclusões e 

dar-lhes o seguimento adequado. 

 

5. Emissões dos transportes 

Que medidas concretas se propõe adotar para integrar plenamente o transporte 

marítimo e a aviação nas medidas da UE em matéria de clima? A Presidente eleita 

também veiculou um sinal claro de apoio ao direito de iniciativa que assiste ao 

Parlamento Europeu. Nesse contexto, compromete-se a ter devidamente em conta e 

a apoiar alterações atinentes ao alargamento do RCLE-UE ao setor marítimo que 

possam vir a ser adotadas pelo Parlamento Europeu no futuro, tal como referido 

pela Comissão no anexo 2 da Diretiva (UE) 2018/410 e na Decisão (UE) 2015/1814? 

Como tenciona assegurar que a DG CLIMA continue a ser integralmente 

responsável pela aplicação do RCLE-UE e por futuras alterações a este regime e a 

assumir plena liderança neste domínio? 

Todos os setores da economia devem contribuir de forma equitativa para os objetivos da 

UE em matéria de clima e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Temos de prestar especial atenção ao setor dos transportes, cujas emissões são 

importantes e continuam a aumentar, e assegurar que está firmemente ancorado no Pacto 

Ecológico Europeu. Para garantir que temos um setor dos transportes adequado a uma 

economia limpa, digital e moderna, a Comissária indigitada para a pasta Transportes 

apresentará uma estratégia global para uma mobilidade inteligente e sustentável. 

Trabalharemos em estreita colaboração sobre esta questão. Apesar dos desafios, acredito 

sinceramente que esta é uma oportunidade para introduzir mudanças positivas no modo 

de vida dos europeus. 

Muitos de nós vivemos em cidades onde sofremos as consequências da nossa exposição 

diária às emissões poluentes dos automóveis. E muitos outros europeus vivem em regiões 

remotas ou com más ligações, excessivamente dependentes dos seus automóveis para de 

deslocaram devido à falta de transportes públicos ou de soluções de trabalho à distância. 

E, frequentemente, pagam mais do que os outros pelo combustível, já que o 

aprovisionamento destas regiões tem custos mais elevados. Outros europeus gostariam de 

optar pelo comboio nas suas viagens de trabalho ou de lazer, mas são obrigados por 

imperativos económicos ou de tempo a escolher voos baratos, pois não temos investido o 

suficiente no transporte ferroviário de longa distância e transfronteiras. O Pacto 

Ecológico Europeu é uma oportunidade para reaproximar as nossas aldeias e cidades, 

reequilibrar as desigualdades e, ao mesmo tempo, limpar a atmosfera terrestre e o ar que 

respiramos. 
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As emissões dos transportes exigem um conjunto de medidas, abrangendo o Regime de 

Comércio de Licenças de Emissão da UE. A redução das emissões dos transportes, em 

conformidade com os nossos objetivos em matéria de neutralidade climática, exigirá um 

conjunto abrangente e ambicioso de políticas de mobilidade sustentável. É necessário 

assegurar um desenvolvimento mais rápido dos combustíveis alternativos para a aviação 

e o transporte marítimo, devendo ser criados mercados-piloto para esses combustíveis 

nos próximos anos. Devemos rever o tratamento fiscal destes combustíveis ao abrigo da 

Diretiva Tributação da Energia, a fim de o alinhar com as nossas ambições em matéria de 

clima. O Pacto Europeu sobre o Clima, que iremos apresentar, pode desempenhar um 

papel crucial para orientar e incentivar a mudança de comportamentos no que se refere 

aos transportes, que constituem uma parte essencial da transição. 

Embora a aviação tenha sido incluída no Regime de Comércio de Licenças de Emissão 

da UE em 2012, ao abrigo do atual sistema, 85 % das licenças de emissão são atribuídas 

gratuitamente às companhias aéreas. Temos de reduzir esta percentagem ao longo do 

tempo. Este aspeto será analisado no âmbito da revisão global do RCLE, com vista a 

preparar o nosso plano para aproximar a meta da UE para 2030 dos 55 %. 

Já existe legislação da UE em vigor matéria de monitorização e comunicação de 

informações sobre as emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos transportes 

marítimos. Em fevereiro de 2018, a Comissão comprometeu-se a ponderar a introdução 

de alterações do Parlamento Europeu em matéria de emissões marítimas. Se o 

Parlamento Europeu apresentar as propostas de sua própria iniciativa, 

comprometemo-nos, evidentemente, a tratá-las em conformidade com as orientações 

políticas e os métodos de trabalho da Comissão. 

No que se refere à redução das emissões provenientes dos transportes marítimos e aéreos, 

é necessário ter em conta a dimensão internacional, uma vez que estão também em curso 

iniciativas fortemente apoiadas pela UE, tanto na Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI) como na Organização Marítima Internacional (OMI). Faremos 

tudo o que estiver ao nosso alcance para convencer outros países da OACI e da OMI a 

avançar com estas iniciativas e teremos em conta estes progressos a nível internacional 

quando analisarmos mais ações da UE. 

A presidente eleita confiou-me a responsabilidade geral de coordenar o Pacto Ecológico 

Europeu, nomeadamente através da gestão direta da Direção-Geral da Ação Climática. 

Neste âmbito, definirei o rumo a seguir, coordenarei os trabalhos, apresentarei propostas 

e colaborarei estreitamente com todos os comissários e os seus serviços para concretizar 

as nossas ambições. 

6. Contribuições de outras grandes economias 

Além do seu papel enquanto VP executivo responsável pelo «Pacto Ecológico 

Europeu», também dirigirá as negociações internacionais sobre o clima em nome da 

UE. De que forma se propõe elevar o nível de ambição de todos os grandes 

emissores, em conformidade com o calendário acordado no Acordo de Paris? 

Compromete-se a desenvolver uma estratégia reforçada e mais abrangente em 

matéria de diplomacia climática para promover a transição a nível mundial e 

reforçar o nível de ambição em todo o planeta? Tenciona velar por que a Europa 

promova objetivos internacionais em matéria de financiamento destinado à luta 

contra as alterações climáticas que reflitam de forma mais adequada a urgência do 

objetivo? Nesse sentido, tenciona assegurar que a Europa incremente os seus 
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próprios contributos para o financiamento internacional da luta contra as 

alterações climáticas? 

Uma vez que a UE é responsável por cerca de 9 % das emissões globais, só poderemos 

ter êxito na luta contra as alterações climáticas se os outros nos acompanharem com os 

seus esforços. É por este motivo que a UE tem de conduzir negociações internacionais – 

em conformidade com o Acordo de Paris no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre as Alterações Climáticas – para aumentar o nível de ambição dos outros 

grandes emissores até 2021. 

A União Europeia esteve sempre na vanguarda no que refere à definição de normas 

globais, quer se trate de medidas climáticas e ambientais, da proteção dos consumidores 

ou dos direitos dos trabalhadores. A nossa experiência ensina-nos que, quando a Europa 

dá um exemplo positivo, este é seguido por outros países e regiões em todo o mundo. 

Além disso, confere uma vantagem competitiva à Europa. O mundo sabe que os 

dirigentes têm de encontrar uma resposta para as alterações climáticas e que temos de 

repensar seriamente o nosso modelo económico. Se conseguirmos demonstrar que o 

Pacto Ecológico Europeu é bom para o crescimento económico, para a criação de 

emprego, para o comércio e para os exportadores, a indústria e os dirigentes em todo o 

mundo ficarão convencidos de que é o investimento adequado a fazer, também em 

proveito dos cidadãos, colocando à sua disposição transportes públicos limpos e 

eficientes e garantindo-lhes um ar mais limpo e rios e oceanos menos poluídos. Num 

contexto geopolítico instável, temos de continuar a trabalhar a nível multilateral, dando 

simultaneamente prioridade ao reforço da cooperação bilateral com os principais 

parceiros e os grandes emissores. Temos de incentivar outros a ir mais longe na 

consecução dos objetivos do Acordo de Paris. Este aspeto é particularmente importante 

no âmbito dos países do G20 (incluindo a China), que representam cerca de 80 % das 

emissões mundiais. 

O Acordo de Paris de 2015, complementado pelo pacote de luta contra as alterações 

climáticas de 2018 de Katowice, constitui o quadro de base para uma ação global no 

domínio das alterações climáticas e orienta a transição mundial para a neutralidade 

climática e a resiliência às alterações climáticas. No decurso do meu mandato, 

concentrarei a minha atenção na salvaguarda da credibilidade do Acordo de Paris e 

esforçar-me-ei por incentivar uma aplicação rigorosa de políticas e uma ambição 

acrescida, em especial por parte dos principais emissores mundiais. 

Tenciono promover a partilha de experiências e apoiar os nossos parceiros internacionais 

na aplicação dos seus contributos determinados a nível nacional. Prestarei atenção 

também – da mesma forma que o faremos para a transição justa para a Europa – a que a 

ação climática tenha em conta os mais vulneráveis e inclua a adaptação e uma resiliência 

reforçada. Neste contexto, a nossa política de desenvolvimento internacional 

desempenhará um papel central. A minha missão será manter a nossa força e a nossa 

credibilidade nas instâncias internacionais da diplomacia climática. O clima deve 

continuar a ser um elemento essencial da diplomacia da UE a todos os níveis, incluindo a 

utilização eficaz dos instrumentos de financiamento. Precisamos de reforçar e integrar a 

ação climática na economia real à medida que prosseguimos as nossas políticas 

comerciais e de desenvolvimento, em especial em domínios como a energia, os 

transportes, a silvicultura, a agricultura e a gestão dos solos, a inovação, o comércio, a 

melhoria do clima de investimento e a mobilização de financiamento verde. 
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Estou empenhado em garantir que a política comercial da UE contribui para a promoção 

da ação climática nos países parceiros. Insistirei na inclusão de disposições sólidas e 

vinculativas em matéria de clima nos acordos comerciais e políticos da UE. 

7. Competitividade – fuga de carbono 

Como se propõe promover o investimento em novas tecnologias limpas e 

proporcionar incentivos à indústria europeia na sua transição para uma economia 

com impacto neutro no clima, tirando máximo partido das oportunidades 

económicas e de emprego proporcionadas por esta transição? Tenciona apresentar 

uma estratégia industrial com zero emissões líquidas? Que medidas pensa adotar 

para garantir a competitividade e a segurança regulamentar na UE, mantendo 

simultaneamente os seus elevados padrões em matéria de clima e de ambiente? No 

seu entender, que papel concreto atribui a um mecanismo de ajustamento das 

emissões de carbono nas fronteiras ou a uma medida similar, como indicado nas 

orientações políticas? Como tenciona conceber um tal mecanismo para que possa 

ser compatível com as normas da OMC? 

A transição para uma economia circular e com um impacto neutro no clima constitui uma 

oportunidade importante para reforçar a sustentabilidade da competitividade a longo 

prazo da economia da UE, para acabar com a dependência em relação aos combustíveis 

fósseis e para criar novos empregos com novas competências. Esta modernização é uma 

oportunidade para as empresas europeias, tanto a nível interno como mundial. A 

utilização sustentável dos recursos e uma economia circular podem criar um benefício 

líquido de 1800 mil milhões de euros até 2030 e contribuir para a nossa independência 

económica e soberania tecnológica, eliminando ou reduzindo a nossa dependência de 

energia e matérias-primas importadas. 

Os mercados podem desencadear ajustamentos mas, muitas vezes, fazem-no tardiamente 

e sem ter em conta a equidade dos resultados e a distribuição justa dos benefícios. É, 

pois, um imperativo político utilizar os mercados de forma inteligente, corrigindo as suas 

falhas para garantir não só a sustentabilidade ambiental como também a sustentabilidade 

social e económica. Quando confrontados com o desafio das alterações climáticas, estas 

três dimensões têm de ir a par ou não iremos a lado nenhum. Entregues a si próprios, os 

mercados nem sempre aceitarão espontaneamente novos produtos e tecnologias de baixo 

teor de carbono à velocidade exigida para conseguir a neutralidade climática até 2050. A 

UE deve proporcionar um quadro regulamentar que promova tanto a oferta como a 

procura de produtos industriais circulares e neutros do ponto de vista do clima. Quero 

que a Comissão contribua para o desenvolvimento e a implantação de mercados-piloto 

para produtos sustentáveis e com baixo teor de carbono nas fases iniciais (por exemplo, 

energias renováveis, hidrogénio, edifícios, etc.). Tal exigirá políticas de apoio para ajudar 

a criar mercados para estes produtos e reduzir os seus custos, por exemplo, inspiradas no 

que fizemos no domínio das energias renováveis. 

Quero garantir a modernização das indústrias com utilização intensiva de energia a fim 

de assegurar a sua competitividade. Estas indústrias são importantes fornecedores de 

várias cadeias fundamentais para garantir a neutralidade climática. 

Será fundamental investir na implantação de novas tecnologias verdes e em mais 

investigação fundamental para as tecnologias ainda em falta. Temos de garantir que a UE 

dispõe da capacidade e dos meios técnicos para permanecer na vanguarda da 

concorrência mundial no que se refere às novas tecnologias verdes. Temos de assegurar 

que o Fundo de Inovação e o Fundo de Modernização ficam operacionais em 2020 e 
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2021, respetivamente, para, na medida do possível, otimizar a utilização do QFP afetado 

às alterações climáticas e garantir a sua rápida aplicação. Também criaremos e 

implantaremos o Fundo para a Transição Justa, em antecipação das mudanças estruturais 

e sociais necessárias para acompanhar a modernização da indústria da UE.  

Como parte do meu trabalho no Colégio, contribuirei para o trabalho da vice-presidente 

executiva indigitada para a pasta Uma Europa Preparada para a Era Digital, do 

vice-presidente executivo indigitado para a pasta Uma Economia ao serviço das Pessoas 

e da comissária indigitada para o Mercado Interno, a fim de assegurar que a estratégia 

industrial contribui de forma decisiva para os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. A 

transição para uma economia com impacto neutro no clima e os efeitos profundos da 

transformação digital constituem grandes desafios para a nossa indústria, mas 

representam também grandes oportunidades. Precisamos de apoiar as nossas empresas 

para que se tornem líderes mundiais em tecnologias limpas e digitais. 

A UE só conseguirá concretizar esta visão através de uma estratégia aplicada em estreita 

parceria com a indústria e os Estados-Membros, que apoie o investimento na inovação e 

nas competências e ponha em prática medidas destinadas a garantir uma concorrência 

leal e condições equitativas, nomeadamente a nível mundial. Além disso, deve prever 

ações mais específicas em determinados domínios em que pretendemos garantir a 

soberania tecnológica, incluindo a energia limpa, a economia circular e a mobilidade 

limpa e inteligente. A UE deve liderar o caminho para as tecnologias da próxima geração 

e definir as normas que se tornarão na norma mundial. 

A ausência de condições equitativas a nível global nas políticas climáticas e, em especial, 

na fixação do preço do carbono, pode criar riscos de fuga de carbono. A transição para 

uma UE com impacto neutro no clima torna a questão da fuga de carbono mais premente 

do que nunca. É por este motivo que proporemos um imposto sobre o carbono nas 

fronteiras, que deverá estar em plena conformidade com as regras da OMC. Existem 

várias formas de conceber e aplicar um imposto sobre o carbono nas fronteiras. 

Intensificarei imediatamente o nosso trabalho de análise a fim de nos permitir identificar 

o modelo que melhor se adequa às nossas necessidades. Velarei por que, ao conceber a 

sua proposta, a Comissão examine cuidadosamente todas as opções e trabalharei em 

estreita colaboração com o Parlamento Europeu nesta matéria. 

No que diz respeito à conformidade com a OMC, teremos de ter cuidadosamente em 

conta uma série de elementos, nomeadamente a relação com disposições em vigor em 

matéria de fuga de carbono. E teremos de garantir que esta medida pode apoiar 

plenamente os esforços de todos os países para cumprir os compromissos assumidos no 

âmbito do Acordo de Paris. 


