
AD\899461PT.doc PE480.778v03-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Comércio Internacional

2011/2068(INI)

18.4.2012

PARECER
da Comissão do Comércio Internacional

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre uma Europa eficiente em termos de recursos
(2011/2068(INI))

Relator de parecer: Salvatore Iacolino



PE480.778v03-00 2/6 AD\899461PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\899461PT.doc 3/6 PE480.778v03-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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. Considera que a utilização eficaz e sustentável dos recursos é um dos elementos essenciais 
da política industrial da União Europeia, que também se deve aplicar, agora e no futuro, às 
suas relações externas; entende, a este respeito, que o comércio de bens e serviços 
ambientais constitui um instrumento de desenvolvimento económico e social sustentável, 
com vantagens para o comércio e para o ambiente;

2. Sublinha que dissociar o crescimento económico do consumo de recursos é essencial para 
melhorar a competitividade da Europa e reduzir a sua dependência de recursos;

3. Constata que a utilização intensiva dos recursos mundiais, especialmente dos não 
renováveis, é claramente perigosa para o planeta e ameaça igualmente a segurança do 
aprovisionamento energético;

4. Assinala que um sistema multilateral de comércio leal, aberto e não discriminatório e a 
proteção do ambiente devem reforçar-se mutuamente e beneficiar as comunidades locais, 
desde que as regras comerciais multilaterais sejam revistas para responder mais 
adequadamente aos desafios ambientais e às necessidades fundamentais dos seres 
humanos;

5. Regozija-se com o trabalho realizado na Organização Mundial do Comércio, durante as 
negociações comerciais da Ronda de Doha, no que se refere à redução ou eliminação das 
barreiras pautais e não pautais ao comércio de bens e serviços ambientais, e incentiva 
fortemente as partes a prosseguirem os esforços – independentemente do futuro da Ronda 
de Doha – com vista a uma definição clara de bens e serviços ambientais, que inclua a 
responsabilidade social das empresas, as normas da UE em matéria de ambiente e os 
princípios do comércio equitativo;

6. Recorda que a próxima Cimeira da Terra Rio +20 pode constituir um importante fórum 
para debater questões como a utilização eficiente dos recursos e o desenvolvimento 
sustentável; considera que um novo conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável 
(ODS) poderia colmatar as lacunas dos ODM e suceder-lhes como novo projeto global 
eficaz que reconheça as relações inextricáveis entre o ambiente e cada uma das dimensões 
do desenvolvimento; insta a UE e os seus Estados-Membros a desempenharem um papel 
decisivo e positivo nesta conferência, a fim de responderem aos desafios colocados pela 
criação de uma economia verde e inclusiva à escala mundial;

7. Considera que, no contexto da conferência Rio +20 e da preparação da mesma, é 
necessário um debate novo e reforçado sobre a eficácia do caráter voluntário da 
responsabilidade social das empresas, que envolva todos os Estados membros da ONU, a 
sociedade civil e os sindicatos;

8. Salienta que uma abertura justa dos mercados mundiais aos bens e serviços ambientais, 
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encorajando um consumo sustentável, cria oportunidades a nível das exportações, novos 
empregos na área da difusão das tecnologias verdes, inovação e competitividade, 
conduzindo simultaneamente a uma diminuição dos preços, a um reforço da qualidade e a 
um aumento da escolha para os consumidores;

9. Solicita à Comissão que integre em maior grau as questões relacionadas com as 
matérias-primas, como os limites às exportações e os aspetos ligados ao investimento, nas 
negociações bilaterais ou multilaterais atuais e futuras promovidas pela UE; 

10. Solicita o desenvolvimento de uma norma para a utilização de recursos que seja favorável 
às PME e se baseie na norma ISO 26000, bem como de conceitos como «Global 
Compact»; 

11. Acolhe favoravelmente a atenção dispensada aos contratos públicos ecológicos (CPE) no 
roteiro da UE para a eficiência dos recursos, que estabelece requisitos adicionais para 
produtos e projetos com um impacto ambiental significativo; solicita à Comissão que 
elabore normas mais rigorosas para que os contratos garantam uma utilização eficiente de 
recursos, incluindo no âmbito do Acordo multilateral sobre Contratos Públicos (ACP) da 
OMC;

12. Acolhe favoravelmente a Diretiva da UE relativa à qualidade dos combustíveis, 
considerando-a um importante passo no sentido de uma abordagem da utilização de 
recursos baseada no ciclo de vida dos produtos, e insiste em que, no âmbito da aplicação 
da referida Diretiva, os fornecedores apliquem um valor diferente para as areias asfálticas;

13. Expressa a sua apreensão pela distorção introduzida pelas subvenções às energias fósseis 
nas trocas mundiais, o seu impacto no clima, e o peso que implicam para as finanças 
públicas; congratula-se com o compromisso assumido pelo G20 em prol da eliminação 
progressiva desses subsídios; solicita à UE que assuma a liderança internacional nesta 
matéria e à Comissão que elabore rapidamente propostas de calendário para a eliminação 
progressiva destas subvenções na UE; reitera o pedido formulado pelo Parlamento à 
Comissão e aos Estados-Membros para que o informem sobre os empréstimos concedidos 
pelas agências de crédito à exportação e pelo Banco Europeu de Investimento a projetos 
que tenham efeitos negativos no clima;

14. Reitera que todos os acordos comerciais europeus bilaterais e regionais em vigor devem 
incluir um capítulo ambicioso em matéria de sustentabilidade, como é o caso dos mais 
recentes acordos de comércio livre entre a União Europeia e a República da Coreia, a 
Colômbia, o Peru e a América Central; considera necessário colocar em pé de igualdade 
os capítulos sobre sustentabilidade social e ambiental e os aspetos comerciais dos acordos, 
razão pela qual solicita à Comissão que sujeite estes capítulos às disposições em matéria 
de resolução de litígios nos futuros acordos de comércio livre;

15. Considera que a introdução de preferências pautais para os produtos e serviços ambientais 
produzidos de forma socialmente responsável no âmbito do sistema de preferências 
generalizadas pode representar uma mais-valia nas trocas comerciais entre a União 
Europeia e os países em desenvolvimento e constituir um novo incentivo à realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 e das metas a longo prazo da UE em matéria de clima 
e energia;
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16. Sublinha que o aumento da produtividade dos recursos representa um fator de 
competitividade para a política industrial da UE, que a utilização eficiente dos recursos é 
um aliado fundamental, na medida em que reduz o consumo e a dependência das 
importações de energia, e que as tecnologias destinadas a melhorar a eficiência criam 
oportunidades de desenvolvimento em grande número de países, incluindo países em 
desenvolvimento.
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