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PROJETO DE RELATÓRIO SUMÁRIO 

Grupo de Trabalho sobre Alterações Climáticas e Ambiente, presidido por Anna Pasková, 

Conselho/Chéquia 

Quinta-feira, 7 de abril de 2022, das 18h00 às 21h00 

 

1. Abertura pela presidente e pelo porta-voz  

A presidente explicou que esta reunião será a reunião final do grupo de trabalho e que o objetivo da 

reunião era finalizar os projetos de propostas para o plenário. Salientou que foram realizados muitos 

progressos, mas que era necessário debater as últimas questões pendentes. Durante o intercâmbio, 

todas as propostas foram tratadas individualmente por ordem inversa.  

 

2. Troca de pontos de vista 

 

OBJETIVO 1: 

Produção de alimentos segura, sustentável, justa, responsável do ponto de vista climático e a preços 

acessíveis, respeitando os princípios da sustentabilidade, o ambiente, salvaguardando a 

biodiversidade e os ecossistemas, garantindo simultaneamente a segurança alimentar 

No que se refere ao objetivo n.º 1, foi referida a necessidade de destacar a economia verde e azul, 

tendo sido decidida uma alteração na medida 1, a fim de suprimir o termo «elevada» em «garantir 

uma elevada produtividade». Além disso, a necessidade de formação para os agricultores foi alargada 

de modo a incluir também a formação «por parte dos» agricultores. 

 

OBJETIVO 2: 
Proteger e restaurar a biodiversidade e a paisagem e eliminar a poluição 
No que se refere ao objetivo n.º 2, as discussões incidiram sobre as medidas 5 e 7, tendo sido decididas 

várias alterações ao texto. Relativamente à medida 5 sobre florestação, foi acrescentado o 

reconhecimento das especificidades nacionais aquando  

da recomendação de metas nacionais vinculativas para a reflorestação.  No que diz respeito à medida 

7, foram apresentadas e apoiadas várias sugestões em relação a uma maior proteção das nascentes 

de água e ao reforço do texto em matéria de investigação e financiamento de combustíveis e 

tecnologias marítimos. 

 

OBJETIVO 3: 

Reforçar a segurança energética europeia e fortalecer a independência energética da UE, 

assegurando simultaneamente uma transição justa e proporcionando aos europeus uma energia 

suficiente, a preços acessíveis e sustentável. Combater as alterações climáticas, desempenhando a 
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UE um papel de líder mundial na política energética sustentável e respeitando os objetivos globais 

em matéria de clima. 

 

 

Em geral, os membros apoiaram o objetivo e a necessidade de alcançar a independência energética 

foi mencionada neste contexto. Relativamente à medida 1 no âmbito deste objetivo, foi manifestado 

apoio à indicação de que o objetivo era «realizar» a transição ecológica e acelerá-la sempre que 

possível. Foi igualmente referido que tal deveria acontecer «em especial» através de investimentos 

em energias renováveis. 

Relativamente à medida 3 sobre a rede elétrica, os membros concordaram em alargá-la de modo a 

incluir a «manutenção» e a «transformação» da rede, a fim de reforçar a segurança e a transição para 

as energias renováveis.  

No que diz respeito à medida 5 sobre as tecnologias de energias renováveis, houve um debate 

prolongado sobre o papel da  

hidrogénio. No final, a referência à «utilização» do hidrogénio foi alargada para «produção e 

utilização».  

Foi também mencionada uma maior ênfase na importância da proteção dos trabalhadores e dos 

postos de trabalho e sugerida a sua inclusão na medida 8. 

A medida 10 relativa à eliminação progressiva das subvenções aos combustíveis fósseis foi novamente 

discutida, mas, no final, não foi decidida nenhuma alteração ao texto. 

 

OBJETIVO 4:  

Proporcionar infraestruturas de elevada qualidade, modernas, ecológicas e seguras, garantindo a 

conectividade, nomeadamente das zonas rurais, em especial através de transportes públicos a 

preços acessíveis 

 

Registou-se um amplo apoio às medidas contempladas no âmbito deste objetivo. Os membros 

debateram a utilização de tecnologias para veículos que são difíceis de eletrificar e a necessidade de 

incluir as regiões insulares foi referida como uma alteração ao texto. 

 

OBJETIVO 5: 

Melhorar a utilização e a gestão dos materiais na UE, a fim de se tornar mais circular, mais autónoma 

e menos dependente. Construir uma economia circular promovendo a produção e os produtos 

sustentáveis na UE. Garantir que todos os produtos colocados no mercado da UE cumpram as 

normas ambientais comuns da UE. 

 

A medida 6, que visa criar uma plataforma de conhecimento sobre como utilizar e reparar produtos, 

foi objeto de algum debate acerca do conceito de utilização, tendo sido alcançado um acordo sobre o 

aditamento de utilização «sustentável» ou «a mais longo prazo». Será aqui realçado o papel dos 

conhecimentos desenvolvidos pelas organizações de consumidores.  

Na medida 7 relativa à obsolescência programada, foi introduzida uma redação mais diferenciada, 

incluindo a obsolescência precoce e prematura, e a tónica foi colocada na necessidade de as peças 

sobressalentes serem acessíveis aos consumidores. Foi debatida a possibilidade de haver um número 
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mínimo de anos para a disponibilidade de peças sobressalentes, mas tal foi considerado impossível 

por alguns membros devido à diversidade de produtos e à diferença na utilização destes.  

Sobre a medida 8 relativa ao mercado das matérias-primas secundárias, foi decidida a necessidade de 

fazer referência a uma utilização mais inteligente e menos intensiva de   

materiais primários. 

Foi discutida a medida 12 relativa à limitação da publicidade de produtos nocivos para o ambiente, 

mas, no final, não foram decididas alterações ao texto.  

 

OBJETIVO 6: 

Promover o conhecimento, a sensibilização, a educação e o diálogo sobre o ambiente, as alterações 

climáticas, a utilização da energia e a sustentabilidade. 

No que diz respeito à medida 6 relativa ao ensino obrigatório sobre a biodiversidade nas escolas e à 

medida 7 relativa à educação, constatou-se que esta é uma competência dos Estados-Membros e que 

o atual Tratado não permite a definição de programas escolares. Verificou-se igualmente que a 

medida 6 do objetivo n.º 1 podia ser consolidada no âmbito da medida 6 do objetivo n.º 6. 

 

3. Encerramento pela presidente 

 
A presidente e o porta-voz concluíram a reunião e a presidente recordou aos membros que as 

propostas seriam debatidas na sessão plenária de sábado, 9 de abril. 

 


