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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 objectivos da 
estratégia Europa 2020; sublinha que é essencial dissociar o crescimento económico do 
consumo de recursos a fim de melhorar a competitividade industrial europeia e reduzir a 
sua relativa dependência de recursos importados;

2. 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, de modo a garantir que a proposta emblemática seja bem 
sucedida;

3. Apoia a ideia da Comissão de transferir a tributação dos rendimentos do trabalho para o 
consumo de recursos; saúda a intenção de encorajar os Estados-Membros a suprimir 
gradualmente os subsídios prejudiciais para o ambiente;

4. Salienta que a promoção da eficiência em termos de recursos requer uma mudança 
profunda nos padrões de consumo e de produção, possível através de novas soluções para 
uma gestão de recursos inteligente; convida, por conseguinte, a um maior investimento na 
concepção de produtos, na reciclagem de recursos e na gestão, substituição e reutilização 
de resíduos;

5. Considera que devem ser feitos mais esforços para o desenvolvimento dos recursos 
minerais, metálicos e florestais existentes na Europa; realça o potencial do Norte da 
Europa em contribuir para a satisfação das necessidades de matérias-primas da UE e apela 
a uma gestão e a um desenvolvimento estratégicos dos recursos da UE que sejam 
favoráveis ao ambiente;

6. Destaca a crescente concorrência global em torno dos recursos e dos "metais de 
tecnologia"; sublinha que a "liderança verde" europeia, a nível global, e a potencialidade 
dos "empregos verdes" na UE dependem largamente de um aprovisionamento seguro 
desses recursos importados; solicita uma política comercial europeia baseada na 
transparência, na reciprocidade e no respeito pela democracia, pelo ambiente e pelo 
desenvolvimento sustentável nos países exportadores.


