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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 

as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Recorda que a Europa é um importador líquido de recursos naturais e que os preços dos 

recursos aumentaram 147 % na primeira década do século XXI1, tornando a economia 

europeia particularmente vulnerável; considera que, para enfrentar os desafios mundiais e 

a dependência de recursos da UE, é fundamental que a eficiência energética e dos recursos 

constitua a base da renovação industrial europeia, de modo a que a UE possa, no futuro, 

manter a sua competitividade, com base em setores inovadores, estimular a capacidade 

produtiva e criar novos postos de trabalho sustentáveis e decentemente remunerados, 

incluindo empregos altamente qualificados; 

2. Sublinha que, a fim de desenvolver a economia circular, é necessário alterar o paradigma, 

para que não sejam desperdiçados recursos; considera que esta mudança requer que sejam 

dados sinais adequados aos produtores e aos consumidores, nomeadamente através de um 

enquadramento orçamental e regulamentar dinâmico, que a transição para uma economia 

assente em energias renováveis seja acelerada e que o potencial efeito de ricochete seja 

atenuado; considera que é necessária uma combinação de abordagens, no respeito do 

princípio da subsidiariedade nos vários níveis políticos, que inclua, nomeadamente, os 

seguintes pontos: 

– internalizar as externalidades e promover o princípio da utilização em cascata dos 

recursos, 

– utilizar os resíduos recicláveis como fonte importante e fiável de matérias-primas, 

desenvolvendo ciclos de materiais não tóxicos, 

– centrar a atenção na questão dos fluxos de materiais essenciais, lidar com os produtos 

com forte intensidade de recursos e recompensar os pioneiros, 

– conceber modelos de negócio que ofereçam incentivos para o estabelecimento de 

circuitos fechados de materiais e produtos, 

– conceber produtos duradouros, facilmente reparáveis e cujos componentes possam ser 

facilmente reutilizados ou reciclados, 

– organizar a logística necessária para que os produtos que já não são utilizados possam 

ser fácil e eficientemente devolvidos ao início de uma cadeia, 

– fixar a regulação inteligente como objetivo, conservar as boas práticas comprovadas, 

racionalizar e/ou harmonizar a legislação da UE, sempre que necessário, e garantir 

                                                 
1 De acordo com o McKinsey Global Institute, os preços da energia aumentaram 190 %, os dos alimentos 135 % 

e os das matérias-primas 135 %. Ver «Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and 

water needs», novembro 2011, p. 30 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution).  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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uma melhor execução dessa legislação; 

3. Salienta que uma melhoria na utilização dos recursos, através de melhores requisitos de 

conceção e de uma legislação em matéria de resíduos que garanta uma ascensão na 

hierarquia de resíduos (contribuindo, assim, para a prevenção, a reutilização, a preparação 

para a reutilização e a reciclagem de resíduos), poderá permitir que as empresas, as 

autoridades públicas e os consumidores da UE realizem poupanças líquidas substanciais, 

que são estimadas em 600 mil milhões de EUR, ou 8 % do total do volume de negócios 

anual, e reduzir também as emissões totais anuais de gases com efeito de estufa em 2 a 

4%; realça que um aumento da produtividade dos recursos em 30 %, até 2030, poderia 

resultar num aumento de 1 % do PIB e criar 2 milhões de novos postos de trabalho 

sustentáveis1; recorda que a eficiência na utilização dos recursos é um objetivo prioritário 

do Sétimo Programa de Ação em matéria de Ambiente, que realça a necessidade de 

estimular a produção e a procura pelos consumidores de produtos e serviços sustentáveis 

do ponto de vista ambiental, através de políticas que aumentem a sua disponibilidade, 

acessibilidade, funcionalidade e atratividade; salienta que a escassez de recursos torna a 

dissociação absoluta imperativa, a fim de que a utilização de recursos e o crescimento do 

PIB sejam mantidos dentro dos limites biofísicos do planeta; 

4. Sublinha a importância das metas da UE para a criação de condições de igualdade de 

concorrência; 

5. Chama a atenção para a análise da Comissão que demonstra que a adoção de novas metas 

em matéria de resíduos resultaria na criação de 180 000 postos de trabalho, reforçaria a 

competitividade da UE e reduziria a procura de recursos dispendiosos e escassos2; lamenta 

a retirada da proposta legislativa relativa aos resíduos3, mas considera que a comunicação 

do Vice-Presidente Timmerman durante o período de sessões do Parlamento de dezembro 

de 2014 constitui uma oportunidade para um novo e mais ambicioso pacote legislativo 

relativo à economia circular, que deve ser apresentado até ao final de 2015; solicita a 

apresentação de uma proposta legislativa, baseada numa avaliação de impacto, que tenha 

por objeto não só os fluxos de resíduos domésticos, mas também os de resíduos industriais 

e comerciais e relativa a objetivos quantitativos que deverá ser apresentada até 2015 no 

âmbito do novo pacote legislativo relativo à economia circular; solicita que o novo pacote 

legislativo relativo à economia circular tenha em conta os fluxos de resíduos específicos, 

designadamente os resíduos orgânicos, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 

(REEE) e os resíduos de construção; 

6. Defende, em consonância com as recomendações da Plataforma Europeia para a 

                                                 
1 Comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2014, intitulada «Para uma economia circular: programa para 

acabar com os resíduos na Europa» (COM(2014)0398). 
2 Documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 2 de julho de 2014, que contém um resumo da avaliação 

de impacto que acompanha a proposta de diretiva que altera as diretivas relativas aos resíduos 

(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208). 
3 Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2008/98/CE, relativa aos 

resíduos, a Diretiva 94/62/CE, relativa a embalagens e resíduos de embalagens, a Diretiva 1991/31/CE, relativa à 

deposição de resíduos em aterros, a Diretiva 2000/53/CE, relativa aos veículos em fim de vida, a Diretiva 

2006/66/CE, relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, e a Diretiva 2012/19/UE, relativa aos 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (COM(2014)0397). 
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Eficiência na Utilização dos Recursos4, o pacote climático e energético da UE e o Sétimo 

Programa de Ação em matéria de Ambiente, que o pacote legislativo relativo à economia 

circular inclua disposições que definam um quadro político abrangente que aumente 

significativamente a independência da Europa em relação aos recursos, através da 

definição de objetivos políticos concretos e de uma melhor integração e simplificação dos 

instrumentos políticos existentes, nomeadamente executando plenamente e reforçando as 

diretivas relativas à conceção ecológica e à rotulagem ecológica a diferentes tipos de 

produtos e à dimensão da eficiência na utilização dos recursos; reitera que os instrumentos 

e as medidas devem assegurar que as PME, como intervenientes essenciais, bem como as 

empresas do sector da economia social e as autoridades locais disponham de 

oportunidades reais e participem ativamente na economia circular; salienta que esse 

quadro deve incluir políticas concretas para a criação de postos de trabalho locais e 

sustentáveis, evitar requisitos administrativos desproporcionados e ter custos 

comportáveis para as famílias; 

7. Solicita que o pacote legislativo relativo à economia circular inclua disposições que 

prevejam um apoio específico às PME, como medidas que promovam a sua 

sensibilização, a prestação de assistência técnica e o acesso a financiamento, informação e 

capacidade técnica; apoia a implementação do Plano de Ação Verde para as PME da 

Comissão e congratula-se com a criação de um Centro Europeu de Excelência para a 

Utilização Eficiente dos Recursos, para aconselhar e assistir as PME que pretendam 

melhorar a sua eficiência na utilização dos recursos; 

8. Salienta a necessidade de garantir a concorrência leal entre as empresas públicas e 

privadas na área dos resíduos, mesmo quando existe um monopólio público ou municipal 

que organiza o sistema de recolha; 

9. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a reforçarem o quadro regulamentar no 

domínio da responsabilidade alargada dos produtores e a aumentarem a transparência no 

âmbito da aplicação dos regimes de responsabilidade alargada dos produtores; para esse 

efeito, considera que é fundamental a existência de definições claras e de um método de 

cálculo comum, que tenham por base dados factuais e requisitos mínimos que os regimes 

de responsabilidade alargada do produtor devam respeitar; sublinha a necessidade de 

melhorar os requisitos de conceção de embalagens, a fim de reduzir o consumo de 

materiais e melhorar a reciclagem; 

10. Solicita que o pacote legislativo relativo à economia circular inclua disposições com o 

objetivo de melhorar e reforçar a execução da legislação existente e introduza uma política 

de gestão sustentável de materiais a nível da UE, que envolva todos os intervenientes 

relevantes e adote uma abordagem baseada no ciclo de vida que tenha por objetivo uma 

utilização ecoeficiente, duradoura e ambientalmente responsável de materiais, durante as 

fases de extração, conceção, produção, consumo, manutenção e gestão e reutilização de 

resíduos, bem como a substituição eficiente de substâncias e materiais perigosos; 

considera, no que respeita às famílias, que as medidas acima referidas nunca deverão 

                                                 
4 Plataforma Europeia para a Eficiência na Utilização dos Recursos (EREP), Manifesto e Recomendações 

Políticas, março de 2014: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf 



 

PE549.322v02-00 6/9 AD\1062519PT.doc 

PT 

ultrapassar os limites das possibilidades económicas; 

11. Salienta que os produtos de base biológica e os serviços conexos devem gozar de uma 

posição especial na economia circular; insiste com a Comissão para que tenha em conta os 

objetivos da Estratégia Bioeconómica de 20121; considera que a madeira sustentável e os 

materiais derivados de madeira podem ser utilizados para substituir materiais não 

renováveis na produção primária, alargando, assim, a sustentabilidade da economia 

circular em toda a cadeia de valor; 

12. Recorda a necessidade de assegurar níveis elevados em matéria de medidas de saúde e 

segurança no trabalho consoante os riscos específicos enfrentados pelos trabalhadores em 

alguns destes setores; 

13. Salienta o potencial da mineração urbana no âmbito da valorização de resíduos e da 

redução da dependência da UE de importações de matérias-primas; exorta os 

Estados-Membros a executarem plenamente a legislação em matéria de resíduos, em 

particular no que respeita às transferências de resíduos e de resíduos perigosos, bem como 

a melhorarem as atividades de inspeção com o objetivo de combaterem as transferências 

ilegais de resíduos; exorta a Comissão a colmatar as eventuais lacunas do regulamento 

relativo às transferências de resíduos; sublinha a necessidade de favorecer, incentivando o 

mercado de matérias-primas secundárias, a procura de mercado de materiais de 

reciclagem e a necessidade de criar um mercado europeu de produtos reciclados; 

14. Chama a atenção para o facto de que o desenvolvimento da reutilização, da reparação e da 

preparação para a reutilização de produtos pode criar postos de trabalho locais, 

sustentáveis e de elevada qualidade, poupar recursos e desenvolver o papel da economia 

social, do empreendedorismo e das PME, incluindo as empresas sociais; solicita que o 

novo pacote legislativo relativo à economia circular inclua disposições que incentivem, 

estabelecendo metas quantitativas, tanto a reutilização como a preparação para a 

reutilização, que assegurem o acesso ao fluxo de resíduos através de centros de 

reutilização aprovados e que apoiem o desenvolvimento e a consolidação da reutilização e 

de infraestruturas e redes de reparação; salienta a necessidade de melhores normas de 

conceção de produtos, a fim de tornar os bens de consumo mais duradouros, fáceis de 

desmontar, atualizáveis, reparáveis e recicláveis; solicita à Comissão que mandate os 

organismos europeus de normalização para trabalharem ativamente nesse sentido com os 

representantes das PME e as organizações de consumidores e da sociedade civil; 

15. Considera que são necessárias medidas, a nível da UE, para combater a obsolescência 

programada; solicita à Comissão que considere a possibilidade de alargar, por exemplo, as 

garantias legais mínimas dos bens de consumo e de introduzir cláusulas de reparação na 

legislação pertinente que obriguem os fabricantes sujeitos às diretivas pertinentes 

(resíduos, conceção ecológica, REEE, pilhas, direitos dos consumidores) a 

disponibilizarem gratuitamente informações fiáveis e pertinentes (nomeadamente sobre o 

tempo de vida, o tratamento em fim de vida, a reciclabilidade, a desmontagem e os 

impactos ambientais) aos operadores de atividades de reutilização, às entidades 

                                                 
1 Inovação para um Crescimento Sustentável: Bioeconomia para a Europa (COM(2012)0060), 

(SWD(2012)0011), http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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adquirentes e aos consumidores, a fim facilitar a realização de aquisições informadas, as 

atualizações, as reparações, a reutilização e a reciclagem; 

16. Exorta os Estados-Membros a incentivarem a reutilização, a reparação e a procura de 

produtos duradouros recorrendo a instrumentos do lado da procura, como a aplicação da 

taxa zero de IVA à reparação e venda de produtos em segunda mão e o reforço dos 

critérios ecológicos previstos no âmbito dos contratos públicos para a aquisição de 

produtos mais eficientes em termos de recursos, menos poluentes e mais recicláveis; 

17. Congratula-se com o facto de, na sua comunicação, a Comissão responder a diversos 

desafios específicos na área dos resíduos, como a prevenção de resíduos, o lixo marinho e 

o desperdício de alimentos; chama a atenção para o impacto económico direto do 

desperdício de alimentos nas empresas e nos consumidores, devido aos custos da 

eliminação de resíduos e às perdas económicas resultantes do desperdício de alimentos 

comercializáveis ou comestíveis (são desperdiçadas mais de 100 milhões de toneladas de 

alimentos por ano na UE); recorda que cada euro investido na luta contra o desperdício de 

alimentos poderia evitar o desperdício de 250 quilos de alimentos, com um valor de 500 

EUR; destaca o potencial ambiental e económico da recirculação de nutrientes entre zonas 

urbanas e rurais e do estabelecimento de um «circuito fechado» entre as cidades e a 

atividade agrícola; insiste com a Comissão para que responda às questões do desperdício 

de alimentos e da recirculação de nutrientes no quadro do pacote legislativo relativo à 

economia circular; exorta a Comissão a introduzir sistemas de recolha separada de 

alimentos desperdiçados e resíduos orgânicos (incluindo, se for caso disso, a recolha porta 

a porta) e a tornar a compostagem de matéria orgânica prioritária; 

18. Salienta que é importante que a Comissão e os Estados-Membros promovam a criação de 

programas de simbiose industrial que apoiem sinergias industriais relativamente à 

reutilização e reciclagem e ajudem as empresas, em particular as PME, a descobrirem de 

que modo a sua energia, os seus resíduos e os seus subprodutos podem ser recursos para 

terceiros; chama a atenção para conceitos semelhantes, como o de «do berço ao berço» e o 

de ecologia industrial;  

19. Exorta as empresas-mãe de produção e distribuição e os Estados-Membros que abriram os 

seus mercados aos produtos destas empresas a criarem, em condições de mercado, pontos 

de recolha e devolução de máquinas e equipamentos usados, de forma a que as 

matérias-primas secundárias resultantes da reciclagem possam ser diretamente reutilizadas 

em condições de mercado; 

20. Salienta a necessidade de um quadro orçamental consentâneo com o princípio do 

«poluidor-pagador», que dê os sinais corretos para a realização de investimentos que 

aumentem a eficiência na utilização dos recursos, a modernização dos processos 

produtivos e o fabrico de produtos mais reparáveis e duradouros (por exemplo, impostos 

mais baixos sobre as atividades de reparação e mais elevados sobre os produtos intensivos 

em recursos, não recicláveis e de uso único); solicita que os Estados-Membros procurem 

fazer progressos nesta área no âmbito do processo do Semestre Europeu1; exorta a UE e os 

Estados-Membros a suprimirem progressivamente as subvenções prejudiciais ao ambiente 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester 

Process, página 6 http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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e a introduzirem taxas adequadas sobre as atividades que utilizam os recursos 

ineficientemente, como a deposição em aterro e a incineração de materiais valorizáveis e 

recicláveis; 

21. Salienta que a eficiência na utilização dos recursos poderá ajudar as empresas da UE a 

explorarem os mercados das ecoindústrias em crescimento rápido, mas observa que, em 

muitos casos, não é convenientemente previsto o investimento em modelos de negócio 

inovadores; exorta a Comissão a criar uma base política adequada para a economia 

circular; exorta a Comissão e o Banco Europeu de Investimento a assegurarem que o 

Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) apoie os objetivos de eficiência na 

utilização de recursos e de eficiência energética – designadamente a melhoria da 

eficiência energética dos edifícios (incluindo a habitação social) e o desenvolvimento de 

PME, start-ups e empreendedores sustentáveis do ponto de vista ambiental e inovadores – 

e reforce os serviços de aconselhamento em matéria de eficiência dos recursos; solicita 

que o financiamento atribuído ao abrigo do Programa da UE para a Competitividade das 

Empresas e das PME (COSME), do programa Horizonte 2020 e dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento seja mais centrado no desenvolvimento de soluções 

sustentáveis, inovadoras e eficientes em termos de recursos e de novos modelos 

empresariais (como a locação ou sistemas produto-serviço), e na melhoria da conceção 

dos produtos e da eficiência dos materiais no desempenho dos produtos e dos processos; 

exorta a Comissão a cessar a utilização de fundos da UE para projetos de deposição em 

aterro e, a fim de evitar o desperdício de materiais valiosos e a criação de efeitos de 

bloqueamento e situações de excesso de capacidade, a abster-se de promover e investir em 

infraestruturas de produção de energia a partir de resíduos; 

22. Sublinha que a UE possui uma economia aberta, que importa e exporta num mercado 

global; chama a atenção para a necessidade de responder ao desafio global do 

esgotamento dos recursos a nível internacional; exorta a Comissão e os Estados-Membros 

a apoiarem ativamente o trabalho do Painel Internacional para a Gestão Sustentável dos 

Recursos no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), que 

investiga questões de importância crucial à escala mundial relativas aos recursos e 

desenvolve soluções práticas destinadas aos governantes, à indústria e à sociedade. 

23. Exorta a Comissão a colocar maior ênfase na necessidade de desenvolver competências 

profissionais pertinentes e salienta que o pacote legislativo relativo à economia circular 

deve incluir medidas e financiamento para programas de ensino e de formação destinados 

a trabalhadores e desempregados. 

24. Salienta que o aumento da eficiência energética pode reduzir a dependência energética da 

UE e a precariedade energética, que afeta cerca de 125 milhões de cidadãos europeus; 

observa que vale a pena encarar a eficiência energética como uma fonte de energia 

distinta, cujo crescimento contribui substancialmente para o desenvolvimento da indústria 

da UE, a criação de postos de trabalho e a moderação das faturas de energia dos cidadãos; 
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