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1.7.2015 A8-0215/2 

Alteração  2 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 21-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a petição ‘Fim ao 

desperdício alimentar na Europa!’, 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Alteração  3 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando N 

 

Proposta de resolução Alteração 

N. Considerando que o Parlamento apelou 

repetidamente à Comissão para que 

definisse indicadores e metas 

juridicamente vinculativas em matéria de 

eficiência na utilização dos recursos; 

N. Considerando que o Parlamento apelou 

repetidamente à Comissão para que 

definisse indicadores e metas em matéria 

de eficiência na utilização dos recursos; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Alteração  4 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a propor, até ao final 

de 2015, um objetivo vinculativo para 

aumentar a eficiência na utilização dos 

recursos a nível da UE em 30 % até 2030 

em comparação com os níveis de 2014, 

bem como objetivos individuais para cada 

Estado-Membro; salienta que, antes de 

poderem ser implementados, os objetivos 

em matéria de eficiência na utilização dos 

recursos devem ser sustentados por 

indicadores; 

19. Insta a Comissão a propor, até ao final 

de 2015, um objetivo para aumentar a 

eficiência na utilização dos recursos a nível 

da UE em 30 % até 2030 em comparação 

com os níveis de 2014, bem como 

objetivos individuais para cada Estado-

Membro; salienta que, antes de poderem 

ser implementados, os objetivos em 

matéria de eficiência na utilização dos 

recursos devem ser sustentados por 

indicadores; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Alteração  5 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Exorta a Comissão a apresentar a 

anunciada proposta sobre a revisão da 

legislação relativa aos resíduos até final de 

2015, com a devida aplicação da hierarquia 

de resíduos, e a incluir os seguintes pontos:  

– definições claras e inequívocas; 

– desenvolvimento de medidas de 

prevenção de resíduos; 

– estabelecimento de objetivos obrigatórios 

de redução para os resíduos urbanos, 

comerciais e industriais, a atingir até 2025; 

– estabelecimento de normas mínimas 

claras para os requisitos relativos à 

responsabilidade alargada dos produtores, a 

fim de assegurar a transparência e a 

rentabilidade económica dos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor; 

– aplicação do princípio «pagamento em 

função do volume de resíduos gerado» para 

os resíduos finais, combinado com 

sistemas obrigatórios de recolha separada 

de papel, metal, plástico e vidro, de modo a 

facilitar a elevada qualidade das matérias-

primas recicladas; introdução de regimes 

de recolha separada de resíduos biológicos 

até 2018; 

– aumento dos objetivos de 

reciclagem/preparação para reutilização 

para, no mínimo, 70 % dos resíduos sólidos 

35. Exorta a Comissão a apresentar a 

anunciada proposta sobre a revisão da 

legislação relativa aos resíduos até final de 

2015, com a devida aplicação da hierarquia 

de resíduos, e a incluir os seguintes pontos:  

– definições claras e inequívocas; 

– desenvolvimento de medidas de 

prevenção de resíduos; 

– estabelecimento de objetivos obrigatórios 

de redução para os resíduos urbanos, 

comerciais e industriais, a atingir até 2025; 

– estabelecimento de normas mínimas 

claras para os requisitos relativos à 

responsabilidade alargada dos produtores, a 

fim de assegurar a transparência e a 

rentabilidade económica dos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor; 

– aplicação do princípio «pagamento em 

função do volume de resíduos gerado» para 

os resíduos finais, combinado com 

sistemas obrigatórios de recolha separada 

de papel, metal, plástico e vidro, de modo a 

facilitar a elevada qualidade das matérias-

primas recicladas; introdução de regimes 

de recolha separada de resíduos biológicos 

até 2018; 

– aumento dos objetivos de 

reciclagem/preparação para reutilização 

para, no mínimo, 70 % dos resíduos sólidos 
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urbanos e para 80 % de reciclagem dos 

resíduos de embalagens até 2030, com base 

num método de comunicação consistente, 

que impeça que os resíduos eliminados 

(por deposição em aterro ou incineração) 

sejam contabilizados como resíduos 

reciclados, utilizando o mesmo método 

harmonizado para todos os Estados-

Membros com estatísticas verificadas 

externamente; obrigatoriedade para todos 

os operadores de instalações de reciclagem 

de comunicação das quantidades de 

resíduos «entradas» nas instalações de 

triagem e das quantidades de produtos 

reciclados «saídas» das instalações de 

reciclagem; 

– limitação rigorosa da incineração, com 

ou sem recuperação de energia, até 2020, 

aos resíduos não recicláveis e não 

biodegradáveis; 

– redução obrigatória e gradual da 

deposição em aterro, aplicada de acordo 

com os requisitos para reciclagem e 

escalonada em três fases (2020, 2025 e 

2030), conduzindo à proibição da 

deposição em aterro, exceto para 

determinados resíduos perigosos e detritos 

residuais para os quais a deposição em 

aterro é a opção mais respeitadora do 

ambiente; 

– introdução de taxas aplicáveis à 

deposição em aterro e à incineração; 

 

urbanos e para 80 % de reciclagem dos 

resíduos de embalagens até 2030, com base 

num método de comunicação consistente, 

que impeça que os resíduos eliminados 

(por deposição em aterro ou incineração) 

sejam contabilizados como resíduos 

reciclados, utilizando o mesmo método 

harmonizado para todos os Estados-

Membros com estatísticas verificadas 

externamente; obrigatoriedade para todos 

os operadores de instalações de reciclagem 

de comunicação das quantidades de 

resíduos «entradas» nas instalações de 

triagem e das quantidades de produtos 

reciclados «saídas» das instalações de 

reciclagem; 

– limitação rigorosa da incineração, com 

ou sem recuperação de energia, até 2020, 

aos resíduos não recicláveis e não 

biodegradáveis; 

– redução obrigatória e gradual da 

deposição em aterro, aplicada de acordo 

com os requisitos para reciclagem e 

escalonada em três fases (2020, 2025 e 

2030), conduzindo à proibição da 

deposição em aterro, exceto para 

determinados resíduos perigosos e detritos 

residuais para os quais a deposição em 

aterro é a opção mais respeitadora do 

ambiente; 

– incentivo aos Estados-Membros para 

que introduzam taxas aplicáveis à 

deposição em aterro e à incineração; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Alteração  6 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Exorta a Comissão a propor, até ao 

final de 2015, objetivos, medidas e 

instrumentos para lutar eficazmente contra 

os resíduos alimentares, incluindo a 

definição de uma meta vinculativa de 

redução dos resíduos alimentares até 2025 

de, pelo menos, 30 % nos setores da 

indústria transformadora, da venda a 

retalho/distribuição, da 

restauração/hotelaria e dos agregados 

familiares; solicita à Comissão que, ao 

efetuar uma avaliação de impacto relativa 

às novas propostas legislativas pertinentes, 

avalie o seu impacto potencial no 

desperdício de alimentos; 

47. Exorta a Comissão a propor, até ao 

final de 2015, objetivos, medidas e 

instrumentos para lutar eficazmente contra 

os resíduos alimentares, incluindo a 

definição de uma meta vinculativa de 

redução dos resíduos alimentares até 2025 

de, pelo menos, 30 % nos setores da 

indústria transformadora, da venda a 

retalho/distribuição, da 

restauração/hotelaria e dos agregados 

familiares; solicita à Comissão que 

promova a criação nos Estados-Membros 

de convenções que proponham que o setor 

dos produtos alimentares a retalho 

distribua os produtos não vendidos a 

associações de caridade; solicita à 

Comissão que, ao efetuar uma avaliação de 

impacto relativa às novas propostas 

legislativas pertinentes, avalie o seu 

impacto potencial no desperdício de 

alimentos; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Alteração  7 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Exorta a Comissão a propor a 

aplicação dos princípios e normas MTD 

(melhores tecnologias disponíveis) a todos 

os materiais e peças de construção e a 

desenvolver um «passaporte do edifício» 

baseado na totalidade do ciclo de vida de 

um edifício; considera que o passaporte 

do edifício deve aumentar a transparência 

e conter informações destinadas a 

facilitar a manutenção, a reparação, a 

renovação e a reciclagem; 

52. Solicita à Comissão que determine se 

os princípios e normas MTD (melhores 

tecnologias disponíveis) podem ser 

alargados no sentido de englobarem todos 

os materiais e peças de construção e que 

desenvolva um «passaporte do edifício» 

baseado na totalidade do ciclo de vida de 

um edifício; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Alteração  8 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Considera que, uma vez que 90 % do 

ambiente edificado para 2050 já existe, 

devem ser criados requisitos e incentivos 

especiais para o setor da renovação, de 

modo a que os edifícios sejam, na sua 

maioria, positivos em termos energéticos 

em 2050; solicita, por conseguinte, à 

Comissão que desenvolva uma estratégia 

a longo prazo para a renovação dos 

exercícios existentes e valorize o papel das 

estratégias nacionais de renovação 

introduzidas pela Diretiva 2012/27/UE, 

relativa à eficiência energética; 

53. Considera que, como 90 % do ambiente 

edificado para 2050 já existe, devem ser 

criados requisitos especiais para o setor da 

renovação, de modo a melhorar a pegada 

energética dos edifícios até 2050;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Alteração  9 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Insta a Comissão a propor 

procedimentos obrigatórios relativamente 

aos contratos públicos ecológicos; 

considera que as soluções e os produtos 

reutilizados, reparados, transformados, 

renovados, bem como os produtos e 

soluções sustentáveis e eficientes na 

utilização dos recursos devem ser 

preferidos em todos os contratos públicos, 

e que, caso não sejam preferidos, deve ser 

aplicado o princípio «cumprir ou 

justificar»; 

60. Insta a Comissão a propor 

procedimentos relativamente aos contratos 

públicos em que as soluções e os produtos 

reutilizados, reparados, transformados, 

renovados, bem como os produtos e 

soluções sustentáveis e eficientes na 

utilização dos recursos sejam preferidos, 

devendo, caso não sejam preferidos, ser 

aplicado o princípio «cumprir ou 

justificar»; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Alteração  10 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Eficiência de recursos: transição para uma economia circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Exorta a Comissão a apresentar a 

comunicação sobre alimentos sustentáveis, 

que tem sido diversas vezes adiada desde 

2013, durante o primeiro semestre de 2016; 

salienta que, uma vez que a produção e o 

consumo de alimentos representam uma 

fração significativa da utilização de 

recursos, a comunicação deve abordar de 

forma holística as ineficiências na 

utilização dos recursos na cadeia alimentar 

e incentivar o desenvolvimento de uma 

política alimentar sustentável; solicita à 

Comissão que avalie o aumento da 

utilização de embalagens de alimentos 

respeitadoras do ambiente, incluindo uma 

avaliação da possibilidade de substituir 

gradualmente as embalagens de alimentos 

por materiais de base biológica, 

biodegradáveis e compostáveis, de acordo 

com as normas europeias; 

65. Exorta a Comissão a apresentar a 

comunicação sobre alimentos sustentáveis, 

que tem sido diversas vezes adiada desde 

2013, durante o primeiro semestre de 2016; 

salienta que, uma vez que a produção e o 

consumo de alimentos representam uma 

fração significativa da utilização de 

recursos, a comunicação deve abordar de 

forma holística as ineficiências na 

utilização dos recursos na cadeia alimentar 

e incentivar o desenvolvimento de uma 

política alimentar sustentável; solicita à 

Comissão que avalie o aumento da 

utilização de embalagens de alimentos 

respeitadoras do ambiente, incluindo uma 

avaliação da possibilidade de utilizar 

materiais de base biológica, biodegradáveis 

e compostáveis quando adequado, de 

acordo com as normas europeias e uma 

abordagem baseada no ciclo de vida; 

Or. en 

 

 


