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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação e, em especial, a sua focalização sobre as 
matérias-primas, em bruto e recuperadas, provenientes de recursos minerais e de recursos 
bióticos, a sua ênfase na eficiência e reciclagem dos recursos, e o seu reconhecimento da 
importância da «mineração urbana» como uma fonte valiosa para a recuperação, 
reciclagem e upcycling (conversão dos resíduos em novos materiais ou produtos de 
melhor qualidade) das matérias-primas "MP"; salienta o potencial da reutilização como 
uma categoria separada, com vista a prolongar a vida dos produtos e exorta a Comissão a 
desenvolver a reutilização;

2. Chama a atenção para o facto de o crescimento da população mundial, o aumento do 
consumo e os objectivos de crescimento económico da UE tornarem ainda mais essencial 
a dissociação do crescimento da utilização das MP; insiste, por conseguinte, que devem 
ser estabelecidos objectivos de redução para estabilizar a utilização dos materiais e 
propõe um objectivo anual da UE de eficiência dos materiais de 3%;

3. Exorta a Comissão a investigar o desenvolvimento de uma hierarquia das MP para 
garantir o máximo valor acrescentado da sua utilização, sem comprometer o ambiente;
exorta a Comissão a identificar a concorrência pelos mesmos materiais e a tratar da 
questão do consumo não essencial de MP;

4. Sublinha a importância do desenvolvimento, promoção e implementação de uma 
abordagem do ciclo da vida em relação às MP, prolongando a máxima qualidade e a vida 
de tais materiais, e a necessidade de indicadores para medir a utilização eficiente e eficaz 
dos recursos, e salienta a importância da implementação integral, neste contexto, da 
Directiva "Concepção Ecológica";

5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a responsabilidade do produtor na 
legislação para garantirem um nível mais elevado de recuperação, reutilização, 
reciclagem e upcyclability (possibilidade de conversão dos resíduos em novos materiais 
ou produtos de melhor qualidade) das MP e a incentivarem a utilização eficiente das MP;

6. Exorta a Comissão a desenvolver um sistema de cadeia de responsabilidades para todas as 
MP, dando instruções aos produtores no sentido de registarem a origem das MP através 
de um sistema transparente, seguindo os exemplos existentes (FSC e FLEGT para as MP 
ilegais), o que permitirá o futuro desenvolvimento dos critérios de sustentabilidade das 
MP;

7. Pede a aplicação adequada e rápida da Directiva-Quadro "Resíduos", a proibição da 
deposição em aterro de MP recicláveis e critérios de eficiência ambiciosos e rigorosos 
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para a incineração com recuperação de energia, que deverão ter como objectivo a 
reutilização e reciclagem das MP em vez da incineração.

8. Exorta a Comissão a integrar os objectivos do plano de acção para a biodiversidade na 
estratégia das MP para reforçar as ligações entre a economia e o ambiente, e a ter em 
conta os efeitos ambientais de extracção, produção, utilização e eliminação das MP;
exorta a Comissão a apoiar o desenvolvimento da planificação estratégica da utilização 
do solo em todos os Estados-Membros para equilibrar a extracção das matérias-primas 
com outras reivindicações de utilização do solo e para salvaguardar o ambiente e a 
biodiversidade;

9. Salienta o papel da responsabilidade social das empresas e da sua adesão às normas 
laborais, sociais e ambientais internacionais mais elevadas e à aplicação das melhores 
tecnologias disponíveis; exorta a Comissão a seguir o espírito da Lei "Dodd-Frank" dos 
EUA sobre os chamados minerais de conflito e insta a Comissão a apresentar uma 
proposta legislativa; apoia a Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extractivas 
(ITIE);

10. Pede a introdução e promoção activas de modelos económicos mais sustentáveis 
dissociados da utilização dos materiais, para garantir a futura disponibilidade das MP na 
UE; pede à Comissão que desenvolva instrumentos jurídicos tendo em vista a utilização 
mais eficaz dos recursos, evitando os efeitos de ricochete; sugere que a Comissão realize 
um estudo exaustivo sobre os modelos económicos de leasing como alternativas à 
propriedade dos bens e o seu impacto na utilização e recuperação dos materiais;

11. Exorta a Comissão a examinar os efeitos de um imposto sobre os recursos minerais, as 
MP não energéticas e a utilização da água e do solo e, em especial, os efeitos colaterais, 
tais como a substituição não sustentável, a evasão fiscal ou a deslocalização de 
actividades económicas para países terceiros; salienta que um imposto sobre os recursos 
tornaria estes últimos mais valiosos, daí resultando a melhor utilização, reutilização e 
reciclagem das MP e uma menor exportação dos recursos.


