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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma Europa eficiente em termos de recursos

(2011/2068(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre o «Roteiro para uma Europa Eficiente 
na utilização de recursos» (COM(2011)0571),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre «Uma Europa eficiente em termos de 
recursos – Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020» (COM(2011)0021),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Europa 2020 – Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 13 de setembro de 2011, sobre 
uma estratégia eficaz para a Europa no domínio das matérias-primas1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o Roteiro para uma Europa Eficiente na 
utilização de recursos, adotado em 19 de dezembro de 2011 (18786/11), e as conclusões 
do Conselho, de 20 de dezembro de 2010, sobre a gestão sustentável dos materiais e sobre 
produção e consumo sustentáveis: contributo fundamental para uma Europa eficiente na 
utilização de recursos,

– Tendo em conta o relatório da AEA «O Ambiente na Europa - Estado e Perspetivas 2010» 
(SOER 2010),

– Tendo em conta a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável no Brasil, de 20 a 22 de junho de 2012,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Desenvolvimento Regional, bem 
como da Comissão das Pescas (A7-0000/2012),

A. Considerando que a atual crise económico-financeira impõe à Europa a adoção urgente de 
novos recursos de crescimento económico sustentável;

B. Considerando que a utilização excessiva de recursos naturais conduz à degradação e 
destruição ambiental do capital natural da Terra;

C. Considerando que uma utilização intensa de recursos e o aumento exponencial do 
consumo global incentivam a subida dos preços das matérias-primas, tendo os preços reais 
de produtos base apresentado um crescimento de 147 % desde a viragem do século; 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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considerando que é provável que a UE enfrente graves desafios no que respeita a garantir 
o acesso a recursos cruciais, bem como ao seu fornecimento contínuo;

D. Considerando que uma mudança da economia no sentido de um percurso eficiente na 
utilização dos recursos, que respeite os limites do planeta, irá incrementar a 
competitividade, novas fontes de crescimento e emprego, mediante a redução de custos 
resultante da melhoria da eficiência, da comercialização de inovações e de uma melhor 
gestão dos recursos em todo o seu ciclo de vida;

E. Considerando que o Eurobarómetro de março de 2011 demonstra que a eficiência de 
recursos e a produção e consumo sustentáveis são preocupações centrais dos cidadãos da 
UE;

Ações prioritárias

1. Apela à criação de grupos comuns de intervenção para as três áreas-chave da alimentação, 
habitação e mobilidade: estes deverão ser compostos por especialistas da Comissão, dos 
Estados-Membros, da indústria e da sociedade civil, e deverão desenvolver Planos de 
Ação de Eficiência de Recursos Europeus com objetivos claros no espaço de um ano;

2. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a incentivar o mercado de materiais 
secundários e a promover a procura de materiais reciclados, definindo critérios para o fim 
dos resíduos e incentivos económicos, como taxas de IVA reduzidas para materiais 
secundários, até 2013; exorta ainda, por conseguinte, à criação de um «espaço Schengen» 
para resíduos para que os resíduos para reciclagem possam circular com menos restrições 
entre Estados-Membros;

3. Insta a Comissão a reforçar a investigação e a inovação tecnológica para acelerar a 
transição para uma economia verde; sublinha que a «União da Inovação» é um dos 
motores para uma Europa eficiente na utilização dos recursos;

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem e a utilizarem indicadores 
claros e mensuráveis para a atividade económica que tenham em conta as alterações 
climáticas, a biodiversidade e a eficiência de recursos até ao final de 2012;

5. Solicita à Comissão que alargue o domínio da Diretiva Conceção Ecológica a produtos 
não relacionados com energia e que apresente requisitos adicionais para a conceção 
ecológica no desempenho de produtos, incluindo conteúdo reciclável, durabilidade e 
capacidade de reutilização, para melhorar o seu impacto ambiental e promover os 
mercados de reciclagem; 

Agenda de crescimento futuro

6. Subscreve a iniciativa emblemática sobre uma Europa eficiente em termos de recursos e o 
Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos e a sua visão para 2050, 
incluindo os principais marcos; insta a Comissão a apresentar tão rapidamente quanto 
possível todas as iniciativas legislativas e outras necessárias para alcançar os marcos 
principais e para garantir que todas as políticas da UE estão coordenadas neste sentido;



PR\891720PT.doc 5/9 PE480.877v01-00

PT

7. Exorta a Comissão, os Estados-Membros e as empresas a assentarem as suas estratégias 
económicas numa eficiência de recursos radicalmente melhorada, conduzindo a uma 
dissociação do crescimento económico do consumo de recursos; entende ainda que é 
necessário concentrar-se tanto na eficiência quanto na eficácia da utilização de recursos;

8. Salienta a urgência de atuar de imediato para apoiar a inovação e o investimento em novas 
técnicas e modelos empresariais e para criar incentivos que resultem em benefícios a 
longo prazo para a economia; realça o papel crucial do setor privado no crescimento da 
economia verde;

9. Insta a Comissão e os Estados-Membros a integrarem plenamente os objetivos da 
eficiência de recursos no Semestre Europeu de coordenação das políticas económicas;

Transformação da economia 

10. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolver iniciativas que instiguem as 
empresas a medir, avaliar e melhorar continuamente a sua eficiência de recursos, bem 
como medidas para alargar o princípio de responsabilidade de produtores e eliminar 
obstáculos que dificultem a eficiência de recursos;

11. Apela à criação de requisitos mais exigentes em matéria de contratos públicos ecológicos 
(CPE) aplicáveis a produtos com impactos ambientais significativos e insta a Comissão a 
avaliar o modo como os CPE podem ser ligados a projetos financiados pela UE; apela à 
reunião de esforços para a adjudicação de contratos conjuntos e redes de responsáveis pela 
adjudicação de contratos públicos em apoio aos CPE até ao final deste ano;

12. Insta os Estados-Membros a velar pela plena aplicação do acervo da UE em matéria de 
resíduos, incluindo os objetivos mínimos, no âmbito das suas estratégias nacionais de 
prevenção e gestão dos resíduos; 

13. Apela à Comissão para que racionalize o acervo relativo a resíduos e introduza
progressivamente uma proibição de deposição em aterro, juntamente com medidas de 
transição adequadas;

14. Assinala a importância da investigação, do desenvolvimento e da inovação para acelerar a 
transição para uma Europa eficiente na utilização de recursos; observa que é 
especialmente necessária uma maior inovação na extração de materiais respeitadora do 
ambiente, na química, na reciclagem, no potencial de reutilização, e a substituição de 
material, tecnologias e conceção com impacto ambiental por uma menor utilização de 
material e energia;

15. Insta os Estados-Membros a avançar para uma fiscalidade benéfica para o ambiente em 
matéria de receitas públicas, representando uma média da UE superior a 10 % até 2020, 
em conformidade com os Estados-Membros que apresentam o melhor desempenho; 
salienta que isto irá permitir cortes noutros impostos, como no imposto sobre o trabalho, 
aumentar a competitividade e assegurar condições equitativas;

16. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que apresentem planos específicos para 
eliminar progressivamente todos os subsídios prejudiciais para o ambiente antes de 2020;
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Capital natural e serviços ecossistémicos

17. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a avaliarem o valor económico dos 
ecossistemas e a integrarem estes valores em sistemas de apresentação de relatórios e 
contabilísticos até 2015;

18. Salienta que a biodiversidade é essencial para a existência da vida humana e para o 
bem-estar das sociedades, tanto direta quanto indiretamente, através dos serviços 
ecossistémicos que presta; acolhe favoravelmente e apoia a estratégia da UE para a 
biodiversidade até 2020, nomeadamente todos os seus objetivos e ações; assinala a 
importância da integração da proteção da biodiversidade, também no âmbito de uma 
Europa eficiente na utilização de recursos;

19. Convida a Comissão a iniciar projetos-piloto para vários recursos, como, por exemplo, o 
fósforo, com vista a atingir a reutilização a 100 % até 2020; salienta que estes 
projetos-piloto devem receber financiamento direto de fundos estruturais;

20. Destaca a importância de uma agricultura sustentável, alterações nutricionais que reduzam 
o consumo de proteína animal e a diminuição da utilização de solos importados; 

Governação e controlo

21. Reitera a importância de um conjunto de objetivos setoriais coerentes, mensuráveis e 
claros, incluindo um objetivo geral para implementar a visão e os marcos principais do 
Roteiro; insta a Comissão a apresentar uma proposta concreta para esses objetivos para a 
UE até 2013, o mais tardar, e a assegurar que todas as políticas da UE são consistentes 
com os objetivos estabelecidos; considera que os marcos principais incluídos no Roteiro 
devem ser considerados como objetivos até que sejam estabelecidos objetivos mais 
específicos; exorta os Estados-Membros a incluir os objetivos adequados nas suas próprias 
estratégias de eficiência de recursos;

22. Insta a Comissão a adotar indicadores fortes e facilmente compreensíveis, com base em 
ferramentas contabilísticas integradas, para controlar a evolução face aos objetivos; 

23. Apoia a proposta da Comissão de estabelecer um indicador principal acompanhado de um 
conjunto de indicadores relacionados com terra, água, materiais e carbono; sublinha que 
estes devem basear-se na abordagem da «pegada», a qual tem em consideração todos os 
impactos do ciclo de vida; 

24. Sublinha que os indicadores de eficiência de recursos específicos são cruciais em todas as 
áreas políticas e insta a Comissão a integrar indicadores de eficiência de recursos em todas 
as suas avaliações de impacto;

25. Considera que o 7.º PAA deveria visar a concretização da visão e dos marcos principais 
do Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos;

26. Sublinha que a ecoinovação da UE fomenta uma maior eficiência de recursos fora das 
nossas fronteiras, reduzindo assim o empobrecimento de recursos globais; insta, por 
conseguinte, os Estados-Membros a fortalecer as suas estratégias de eficiência de recursos 
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nacionais e a partilhar os seus conhecimentos num fórum global, tal como a Conferência 
Rio+20;

°

°       °

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

«A economia mundial está, lentamente e de forma desigual, a sair da pior crise que a maioria 
de nós alguma vez conheceu. Enquanto lidamos com problemas imediatos como elevados 
níveis de desemprego, pressões inflacionistas ou défices fiscais, temos de olhar para o futuro 
e criar novas formas de garantir que o crescimento e o desenvolvimento, que tínhamos como 
dado adquirido, estão assegurados no futuro». OCDE, Crescimento Ecológico 2011

Os desafios são claros: o nosso planeta apresenta um crescimento a rondar os 9 mil milhões 
de pessoas em 2050, o número de consumidores da classe média irá praticamente duplicar 
para mais de 3 mil milhões de pessoas nos próximos dez anos, a produção de alimentos, de 
acordo com a FAO, terá de aumentar 70 % até 2050, e atualmente 60 % dos ecossistemas 
mundiais já estão degradados ou são utilizados de forma insustentável. 

A Europa necessita de uma nova agenda para o futuro crescimento. Esta nova agenda exige 
uma mudança de paradigma. Uma nova forma de pensamento em relação aos nossos padrões 
de produção e de consumo. Exige mudanças técnicas, mas também institucionais e inovação 
social. A nova agenda para o futuro crescimento irá garantir à Europa um nível elevado de 
prosperidade e qualidade de vida.

O Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos apresenta a análise e define os 
primeiros passos para avançar para esta nova agenda. No entanto, não reflete a urgência 
necessária. Não podemos, simplesmente, permitir que a transformação rumo a uma economia 
circular leve dez ou vinte anos. O mundo extremamente competitivo em que vivemos e o 
aumento espetacular das economias emergentes não nos dão esse tempo todo. A Comissão 
Europeia define a direção correta, mas não é suficientemente concreta nos passos que devem 
ser levados a cabo.

Compete ao Parlamento definir prioridades e incentivar a Comissão, os Estados-Membros e a 
indústria para uma agenda mais ambiciosa. Por esse motivo, esta câmara não deverá seguir 
simplesmente a estrutura do Roteiro, mas primeiramente definir as suas prioridades e definir 
os critérios para uma nova agenda para o futuro crescimento, para fortalecer a sua posição e 
enviar um sinal político claro. 

Os principais desafios são os seguintes: 1) Criar uma agenda comum e sólida com os setores 
público e privado. A transição para uma economia circular constitui um desafio social e deve 
ser abraçada por todos. 2) Melhorar radicalmente a utilização europeia de materiais 
secundários e criar os incentivos adequados para evitar e reutilizar resíduos. 3) Fazer da 
eficiência de recursos e da sustentabilidade a principal prioridade nos programas de inovação 
tanto a nível europeu quanto nacional. 4) Alterar a forma de medição da nossa riqueza e 
crescimento económico, tendo em conta a sustentabilidade ambiental, capital natural e 
eficiência de recursos. 5) Definir critérios para novos produtos para todos os produtos que 
entrem no mercado europeu, alargando o domínio da Diretiva da Conceção Ecológica ao 
conteúdo ecológico, durabilidade e reutilização.

A nova agenda para o futuro crescimento significa que uma «situação inalterada» não é a 
solução. Este será um difícil exercício político. Exige coragem e visão. E a força para 
defender uma agenda a longo prazo. Necessitamos seriamente de repensar os subsídios 
existentes. Muitos são não só prejudiciais para o ambiente, como também obstáculos à 
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inovação. Especialmente agora, em tempos de austeridade, é necessário concentrar os 
subsídios governamentais e os pacotes de incentivo no fortalecimento das nossas economias 
de uma forma estrutural. Isto exige a eliminação faseada de subsídios prejudiciais, o que irá 
criar novas oportunidades. 

O debate político concentra-se frequentemente em matérias de objetivos e indicadores. E a 
comunidade científica tem vindo a trabalhar, e assim continua, no desenvolvimento desses 
objetivos e indicadores. De facto, necessitamos de ter dados corretos. Mas já sabemos o 
suficiente sobre a direção a tomar. Não nos podemos permitir esperar pelos indicadores e 
objetivos perfeitos, que parecem ser sempre alcançáveis no espaço de poucos anos. Neste 
momento, dispomos de conhecimentos suficientes para avançar politicamente. Os acertos
podem ficar para depois.

Esta agenda não é apenas da Europa. A nova agenda para o futuro crescimento deve ser 
igualmente abraçada a nível nacional, regional e local. O Eurobarómetro demonstra a vontade 
dos cidadãos europeus de ter um papel ativo nesta agenda, consumindo com maior 
sustentabilidade, diminuindo os resíduos e com uma melhor recolha e seleção de resíduos. 
Esta atitude prova que tornar-se mais eficiente em termos de recursos não é uma tarefa 
descendente, mas pode ser promovida de ambos os lados. Abordagem descendente e 
ascendente. Os políticos locais desempenham um papel crucial no que respeita à participação 
dos cidadãos. A eficiência de recursos é um conceito que os nossos cidadãos apoiam, vamos 
também nós fazer o mesmo. 

A nível internacional, este é também o único caminho para avançar. A UE deve ter um papel 
de modelo incentivando esta nova ordem de trabalhos para o futuro crescimento na 
Conferência Rio+20. A transição rumo a uma economia verde é inevitável. Uma utilização de 
recursos mais eficiente é parte integral da economia verde. A UE deve utilizar a sua força 
política e económica para colocar outras partes do mundo na mesma direção.

Para podermos assegurar o nosso próprio bem-estar e dar às gerações futuras a possibilidade 
de tirarem partido dos mesmos benefícios, temos de começar a funcionar dentro dos limites 
do nosso planeta e a dissociar o nosso crescimento económico da nossa utilização de recursos.


