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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. Salienta a importância da eficiência em termos de recursos para atingir os objetivos da 
estratégia Europa 2020; sublinha que é essencial dissociar o crescimento económico real 
do consumo de recursos, nomeadamente de matérias, a fim de melhorar a competitividade 
industrial europeia e reduzir a sua atual relativa dependência de recursos importados, em 
particular, de matérias-primas; crê que o Programa-Quadro para a Investigação e a 
Inovação Horizonte 2020 deve desempenhar um papel vital nesta matéria; exorta a 
Comissão a fornecer mais pormenores sobre a forma como os avanços dos 
Estados-Membros com vista a melhorar a eficiência em termos de recursos serão 
concretamente avaliados no âmbito do processo do Semestre Europeu; insta os 
Estados-Membros a adotarem os Roteiros Nacionais no domínio da eficiência na 
utilização dos recursos, que incluem medidas e metas específicas, bem como os objetivos 
do Roteiro da UE;

2. Salienta que a água constitui um recurso vital que tem de ser protegido e gerido 
eficientemente na UE; considera que, uma vez que as bacias hidrográficas se situam 
essencialmente em território de vários Estados-Membros, são necessários investimentos 
conjuntos para a gestão da água;

3. Realça que o sucesso da política de eficiência em termos de recursos depende largamente 
da sua coerência com todas as políticas europeias relevantes, internas e externas, e do 
compromisso político dos Estados-Membros em implementá-la; insta a Comissão a 
apresentar metas claras, mensuráveis e avaliáveis, assim como indicadores e medidas, 
incluindo objetivos específicos e iniciativas legislativas concretas, que devem assentar nos 
indispensáveis fundos e mecanismos financeiros, de modo a garantir que a proposta 
emblemática seja bem sucedida; insta a Comissão a garantir que o roteiro para uma 
Europa eficiente na utilização dos recursos é coerente com a estratégia para a Europa no 
domínio das matérias-primas;

4. Apoia a ideia da Comissão de transferir a carga fiscal dos rendimentos do trabalho para a 
tributação nos setores da energia e do ambiente; considera, porém, que, em muitos setores, 
um imposto sobre os recursos minerais não constitui um instrumento fiscal adequado para 
aumentar a eficiência dos recursos; saúda a intenção de encorajar os Estados-Membros a 
suprimir gradualmente, e de forma mais rápida, os subsídios prejudiciais para o ambiente 
através da preparação de planos escalonados no tempo e a incluí-los nos seus Programas 
Nacionais de Reforma; faz notar que esta supressão gradual deve ser efetuada de modo a 
não prejudicar a competitividade da União Europeia e a não agravar o risco de fugas de 
carbono; exorta os Estados-Membros a promoverem novas tecnologias e um crescimento 
sustentável ao assegurar, entre outros aspetos, que as políticas de contratos públicos 
reflitam com maior acuidade a eficiência em termos de recursos; considera também que 
devem ser reforçadas as atividades que visem desenvolver critérios e promover a respetiva 
utilização por parte de organismos públicos;
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5. Frisa que a aplicação de impostos indiretos ou a eliminação de subsídios existentes não 
constituem ferramentas adequadas para aumentar a eficiência em termos de recursos, pois 
pode conduzir a externalidades negativas em diversos setores e agravar as preocupações 
relativas à justiça social; sublinha que qualquer aumento do custo total das 
matérias-primas pode também resultar na fuga de investimentos da UE;

6. Relembra que a eficiência em termos de recursos deve ter por objetivo ajudar a UE a 
melhorar substancialmente o desempenho técnico na obtenção de mais matérias-primas ao 
longo de toda a cadeia de valor (no contexto da mineração, da transformação, da refinação 
e da reciclagem);

7. Salienta que muitos setores industriais melhoraram substancialmente a sua eficiência na 
utilização dos recursos, motivados sobretudo pelos enormes aumentos de preços; sublinha, 
no entanto, que a promoção da eficiência em termos de recursos requer uma mudança 
profunda nos padrões sociais de consumo, aliada a alterações na produção determinadas 
pelo desempenho, e não pelas tendências, possíveis através de novas soluções para uma 
gestão de recursos eficiente e de políticas que proporcionem claras vantagens para o 
crescimento, o emprego e a segurança energética; solicita, consequentemente:

– que seja efetuado investimento em modelos comerciais inovadores; 

– que seja prestada uma maior atenção à reutilização das matérias através do investimento 
na conceção de produtos que funcionem de forma fiável durante um período mais longo 
(desde o momento em que são comercializados até ao fim das suas vidas úteis), que, 
quando este terminar, seja fácil tratar da sua reciclagem e da gestão dos seus resíduos, e 
que possam ser facilmente reparados e reutilizados; 

– que seja efetuado investimento na pesquisa de novas tecnologias sustentáveis de 
exploração mineira e metalúrgica;

– que o âmbito da Diretiva Conceção Ecológica seja alargado com base na avaliação de 
impacto com vista a abranger critérios como a eficiência em termos de recursos, as 
taxas de material reciclado, a durabilidade e a capacidade de reutilização e a aplicação 
plena da referida diretiva; 

– que seja adotado um programa "top-runner" como mecanismo eficiente destinado a 
incentivar um melhor desempenho;

8. Insta a Comissão a racionalizar a eficiência em termos de recursos no âmbito das 
iniciativas emblemáticas “Uma política industrial integrada" e "União da Inovação", as 
quais devem incluir o desenvolvimento das estratégias e políticas setoriais industriais a 
longo prazo necessárias para apoiar a transição para uma economia hipocarbónica 
eficiente em termos de recursos e de energia;

9. Apela à aplicação urgente da Diretiva-Quadro Resíduos e, em particular, da hierarquia dos 
resíduos, a qual deve definir como prioritárias a prevenção, a reutilização, a reciclagem e 
outras formas de valorização, contra quaisquer métodos de eliminação, continuando a 
reduzir progressivamente os aterros;
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10. Chama a atenção para a necessidade da utilização de produtos alternativos, mudando os 
padrões de consumo intensivo de energia e de matérias mas mantendo o mesmo nível de 
desempenho, e para a necessidade da utilização de matérias-primas e outras matérias 
alternativas, tornando os processos de produção menos intensivos em termos de consumo 
de energia;

11. Nota que o investimento na investigação, no desenvolvimento e na inovação constitui a 
forma mais segura de se obter eficiência em termos de recursos, sem entravar a 
competência, o potencial de crescimento e a competitividade da indústria europeia, e de 
assegurar uma maior disponibilidade e um melhor desempenho das tecnologias 
necessárias para uma utilização mais eficiente dos recursos e para um reforço da 
competitividade a nível económico; apela, consequentemente:

– ao alinhamento dos esforços europeus de I&D&I com os objetivos de eficiência em 
termos de recursos;

– à afetação, no quadro do programa Horizonte 2020 (a título dos programas relativos 
quer aos desafios societais quer à competitividade industrial) e no contexto dos 
instrumentos específicos dedicados às PME, de um financiamento suficiente aos 
programas de investigação e inovação no domínio da eficiência em termos de recursos e 
à investigação de novos materiais de substituição;

12. Realça a importância de usar os nossos próprios recursos para tornar a indústria europeia 
mais competitiva e inovadora; salienta o papel das novas tecnologias mineiras na 
promoção de uma exploração mineira sustentável;

13. Convida a Comissão a apresentar, o mais rapidamente possível e com base no ciclo de 
vida, indicadores precisos de medição do consumo de recursos, com vista à conceção de 
políticas eficazes no domínio da eficiência em termos de recursos, à adaptação às futuras 
tendências e à gestão da escassez real ou artificial de matérias-primas;

14. Congratula-se com a publicação, por parte da Comissão, do novo Plano de Ação no 
domínio da eco-inovação, um compromisso assumido ao abrigo do plano "União da 
Inovação", e apela à sua execução sustentada;

15. Chama a atenção para o facto de que a eficiência em termos de recursos não deve 
constituir um fim em si, devendo representar, pelo contrário, uma ferramenta 
indispensável para a consecução do desenvolvimento, do crescimento, da sustentabilidade, 
da competitividade, do emprego e da prosperidade das empresas e dos cidadãos da União;

16. Considera que as matérias naturais, incluindo a madeira enriquecida e as matérias 
minerais melhoradas, podem ser usadas com êxito como substitutos dos materiais de 
construção utilizados hoje em dia;

17. Salienta que a falta de utilizadores finais constitui um obstáculo fundamental à reciclagem 
integral dos resíduos sólidos urbanos diferenciados; considera que são essenciais 
tecnologias inovadoras e sistemas de apoio financeiro às PME para que se possam 
produzir produtos de elevada qualidade orientados para o mercado;
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18. Apela a que as Parcerias Europeias de Inovação e os Centros de Conhecimento e Inovação 
previstos no domínio das matérias-primas não se dediquem apenas ao aspeto da 
exploração, da gestão e da reciclagem sustentáveis, mas também à prevenção, à 
reutilização e à substituição;

19. Insta a Comissão a investigar a forma de estimular a eficiência na utilização dos recursos 
junto da indústria de exploração e transformação mineira na UE, com vista a aumentar a 
competitividade e a sustentabilidade promovendo, nomeadamente, a utilização de novas 
tecnologias e reforçando a produção de subprodutos juntamente com os metais comuns;

20. Considera que os recursos existentes na Europa devem ser geridos segundo uma estratégia 
mais favorável ao ambiente; considera ainda que devem ser feitos mais esforços para a 
gestão dos recursos existentes na UE, nomeadamente minerais, metálicos e florestais, bem 
como recursos energéticos, incluindo os combustíveis fósseis; sublinha o potencial da 
Europa em satisfazer as suas necessidades de matérias-primas e apela a uma redução da 
sua dependência de importações de matérias-primas produzidas com métodos 
insustentáveis em termos ambientais; 

21. Considera que as indústrias dos Estados-Membros deveriam utilizar mais matérias-primas 
domésticas; salienta que a gestão dos recursos domésticos deve garantir que estes não são 
perdidos e que são usados para benefício das comunidades locais, por exemplo através de 
receitas fiscais ou de empregos em fábricas de transformação de matérias-primas situadas 
perto dos locais onde são usadas;

22. Salienta que, para garantir a segurança dos recursos minerais para os Estados-Membros é 
fundamental trabalhar na base do desenvolvimento sustentável através da proteção dos 
depósitos de combustíveis fósseis, do desenvolvimento de potenciais recursos e da criação 
de uma política adequada para a exploração dos recursos minerais;

23. Realça que os recursos florestais da UE possuem um enorme potencial no que respeita a 
contribuírem para as metas de eficiência energética da UE e a oferecerem meios 
sustentáveis de aumentar a eficiência energética do setor da construção;

24. Exorta a UE a promover a utilização da biomassa, uma matéria-prima renovável, na 
produção e utilização de produtos de origem biológica;

25. Realça a necessidade de reforçar a proteção florestal na União Europeia, bem como 
consolidar os métodos de prevenção dos respetivos riscos, uma vez que os recursos 
florestais e as qualidades ambientais da madeira constituem um capital natural 
significativo; solicita a criação de instrumentos com vista ao financiamento de medidas de 
prevenção de incêndios e dos parasitas florestais; convida a Comissão a estudar, 
conjuntamente com o setor industrial da madeira, as possibilidades de empreender ações 
tendentes à exploração sustentável dos recursos florestais, nomeadamente através de 
projetos-piloto; advoga uma melhor utilização das medidas florestais já em vigor no 
âmbito das diferentes políticas da União, como, por exemplo, a reflorestação prevista nos 
programas de desenvolvimento rural, tendo em vista melhorar o valor económico das 
florestas e assegurar uma maior disponibilidade de madeira;

26. Sublinha a necessidade de investir na reciclagem das matérias-primas e das terras raras, 
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posto que, caso não sejam geridas de forma adequada, a exploração mineira, a refinação e 
a reciclagem das terras raras têm graves efeitos no ambiente;

27. Realça a importância de reforçar as fiscalizações sobre as exportações ilegais de resíduos, 
com vista a reter matérias-primas valiosas dentro da UE;

28. Destaca a crescente concorrência global em torno dos recursos e dos "metais de 
tecnologia"; sublinha que a liderança política e tecnológica europeia a nível do 
desenvolvimento sustentável global, a posição competitiva da Europa e a potencialidade 
dos "empregos verdes" na UE dependem largamente de um aprovisionamento seguro 
desses recursos importados; apela à criação de valor acrescentado europeu através do 
desenvolvimento de:

– uma política de inovação industrial da UE baseada nos princípios da redução, da 
reutilização, da reciclagem e da substituição;

– uma estratégia abrangente para o aprovisionamento sustentável da UE em 
matérias-primas, em particular terras raras e elementos e incluindo as que são
provenientes da União; faz notar que esta estratégia também deve integrar uma política 
comercial europeia baseada na transparência, na reciprocidade e no respeito pela 
democracia, pelo ambiente e pelo desenvolvimento sustentável nos países exportadores;

29. Apela a que se preste mais atenção às tecnologias inovadoras que tornam possível 
recuperar e reutilizar matérias-primas valiosas, como, por exemplo, a mineração dos 
aterros e a mineração urbana;

30. Insta a Comissão a reforçar os serviços de consultoria relativa à eficiência em termos de 
recursos, nomeadamente às PME, por exemplo consolidando esses programas na Agência 
Europeia para a Competitividade e a Inovação (AECI); convida a Comissão a apoiar as 
PME neste domínio através da promoção do intercâmbio das melhores práticas entre 
Estados-Membros, proporcionando o acesso a investigação relevante no âmbito do 7.º 
Programa-Quadro e do programa Horizonte 2020;

31. Salienta a importância das competências e da formação; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a encetar um diálogo estreito com os parceiros sociais, as instituições 
académicas e os representantes da indústria neste contexto; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a apoiarem - em colaboração com a indústria e as instituições 
académicas - a eficiência na utilização dos recursos através de programas especiais nas 
universidades e de bolsas de estudo; apoia ainda, neste contexto, os programas de 
intercâmbio neste domínio, nomeadamente o programa Erasmus Mundus para os Minerais 
e o Ambiente.
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