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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma estratégia eficaz para a Europa no domínio das matérias-primas
(2011/XXXX(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de Fevereiro de 2011, intitulada 
"Fazer face aos desafios nos mercados dos produtos de base e das matérias-primas" 
(COM(2011)0025),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de Novembro de 2008, intitulada 
"Iniciativa matérias-primas – Atender às necessidades críticas para assegurar o 
crescimento e o emprego na Europa" (COM(2008)0699),

– Tendo em conta o relatório "Critical Raw Materials for the EU" [matérias-primas críticas 
para a UE] do Subgrupo do Grupo de Abastecimento de Matérias-Primas da Direcção-
Geral das Empresas e da Indústria1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada "Europa 
2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de Janeiro de 2011, intitulada “Uma 
Europa eficiente em termos de recursos – Iniciativa emblemática da Estratégia 
Europa 2020” (COM(2011)0021),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de Março de 2011, intitulada "A 
Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050" [Um roteiro para a 
transição para uma economia competitiva e de baixas emissões de carbono em 2050] 
(COM(2011)112/4),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de Outubro de 2010, intitulada "Uma 
política industrial integrada para a era da globalização - Competitividade e 
sustentabilidade em primeiro plano" (COM(2010)0614),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de Novembro de 2010, intitulada 
“Iniciativa emblemática no quadro da estratégia “Europa 2020”: União da Inovação” 
(COM(2010)0546),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de Novembro de 2010, intitulada 
“Comércio, crescimento e questões internacionais - A política comercial como um 
elemento central da estratégia da UE para 2020” (COM(2010)0612),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2011, sobre uma política industrial 
para a era da globalização2,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0093.



PE458.600v01-00 4/14 PR\856578PT.doc

PT

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de Fevereiro de 2011, relativa aos resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de Junho de 2010, sobre a UE 20202,

– Tendo em conta o documento de orientação sobre "Non-energy mineral extraction and 
Natura 2000" [Extracção de minerais não energéticos e Rede Natura 2000] da Direcção-
Geral Ambiente da Comissão Europeia3,

– Tendo em conta o documento de trabalho que acompanha a Comunicação da Comissão, 
de 4 de Novembro de 2008, intitulada "Iniciativa matérias-primas – Atender às 
necessidades críticas para assegurar o crescimento e o emprego na Europa" 
(COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

– Tendo em conta o “Raw materials policy 2009 annual report” [relatório anual de 2009 
sobre a política para as matérias-primas] da Direcção-Geral Comércio, da Comissão 
Europeia4,

– Tendo em conta o estudo sobre "The links between the environment and competitiveness" 
[as ligações entre o ambiente e a competitividade] da Direcção-Geral do Ambiente, 
Comissão Europeia5,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 10 de Novembro de 2010 intitulado "A 
política de desenvolvimento da UE ao serviço do crescimento inclusivo e do 
desenvolvimento sustentável. Melhoria do impacto da cooperação para o desenvolvimento 
da UE" (COM(2010)0629 final),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de Novembro de 2010, intitulada 
"Consolidação das relações UE-África" (COM(2010)0634),

– Tendo em conta a próxima Comunicação da Comissão intitulada "Comércio e 
Desenvolvimento",

– Tendo em conta as actuais negociações da Ronda de Doha,

– Tendo em conta a Estratégia Conjunta África-UE de 2007 e a Declaração de Tripoli da 
terceira Cimeira África-EU, que teve lugar em 29/30 de Novembro de 2010,

– Tendo em conta o processo em curso na OMC relativo a nove matérias-primas, interposto 
pela UE, pelos EUA e pelo México contra a China,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,
                                               
1 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0037.
2 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0223.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
5 Estudo "The links between the environment and competitiveness", Projecto ENV.G.1/ETU/2007/0041,
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Comércio Internacional e da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0000/2011),

Uma estratégia para as matérias-primas

1. Congratula-se com o facto de a Comissão ter assumido a liderança da questão das 
matérias-primas (MP) não energéticas e não agrícolas com a sua Iniciativa Matérias-
Primas (IMP) em 2008;

2. Toma nota da nova Comunicação da Comissão e do facto de esta ir mais além do que a 
IMP de modo a incluir os mercados dos produtos de base; exorta a Comissão a focar de 
forma adequada e separada os mercados dos produtos de base e a IMP;

3. Saúda o trabalho da Comissão sobre a identificação de matérias-primas essenciais (MPE);
exorta a Comissão a dar seguimento a esta identificação, analisando as cadeias de 
abastecimento que dependem das MPE, a capacidade de refinação e a interacção entre 
MPE e os seus metais de base associados;

4. Salienta que governação efectiva da política em matéria de MP é essencial para uma 
estratégia eficaz; sublinha a necessidade de uma coordenação estreita no seio da Comissão 
e entre Estados-Membros; recomenda a criação de um grupo de trabalho MP inter-
departamental, como é o caso em França e EUA, para elaborar, monitorizar e rever 
políticas, garantir a coerência estratégica e promover a criação de um sistema de alerta 
precoce; exorta a Comissão a promover a coordenação entre os Estados-Membros no 
domínio da dimensão externa; considera que a próxima comunicação no domínio da 
dimensão externa da política energética poderia servir de modelo;

5. Insiste em que o Parlamento Europeu seja regularmente informado sobre o 
desenvolvimento da IMP através de um relatório anual de progresso;

Uma oportunidade para a indústria europeia: eficiência em termos de recursos, 
reciclagem e substituição

6. Observa que os desafios em matéria de MP também são uma oportunidade para fortalecer 
a base industrial da UE e aumentar a competitividade através de uma estratégia de 
inovação industrial ambiciosa; constata que, a médio e a longo prazo, o aumento das 
eficiências, a reciclagem e a redução dos recursos utilizados serão essenciais para a 
competitividade, a sustentabilidade e a segurança do aprovisionamento; salienta que a 
inovação social, as mudanças de estilo de vida e os novos conceitos como o “eco-leasing”, 
o “chemical leasing” e o “chemical sharing” devem ser apoiados pela Comissão;

7. Regozija-se com a intenção da Comissão de lançar uma iniciativa emblemática sobre a 
eficiência em termos de recursos; exorta a Comissão a incorporar um objectivo de 
melhoria da eficiência em termos de recursos de 3% ao ano líquido de evolução do PIB;
exorta a Comissão a desenvolver uma metodologia fiável para medição da eficiência em 
termos de recursos;

8. Considera que um imposto relativo aos recursos minerais não é um instrumento adequado, 
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mas exorta a Comissão a investigar a questão de saber se um imposto sobre a utilização da 
água e do solo poderia ser benéfico;

9. Exorta a Comissão a alargar os instrumentos de eco-design às MP, a colaborar com 
organismos de normalização, a avaliar a viabilidade de um programa “top-runner” para 
produtos relativamente à eficiência em termos de recursos, a reforçar os serviços de 
consultadoria relativa à eficiência em termos de recursos, sobretudo das PME, e exorta as 
empresas a utilizarem o Eco-Management and Audit Scheme (regime de gestão ecológica 
e de auditoria, EMAS); exorta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem os 
contratos públicos para impulsionarem produtos eficientes em termos de recursos e que 
utilizam MP secundárias; salienta o valor da inclusão da utilização dos recursos na 
informação sobre o produto e nos rótulos ecológicos para a capacitação dos consumidores;
exorta os organismos de normalização europeus a simplificarem a questão da eficiência 
em termos de recursos na definição de normas;

10. Regista a contribuição da reciclagem para a redução dos gases com efeito de estufa; exorta 
a Comissão a lançar uma análise profunda dos fluxos de materiais da UE, nomeadamente 
para identificar fluxos de resíduos;

11. Regista a importância de criar sinergias industriais no domínio da reciclagem e de ajudar 
as empresas a descobrirem de que modo a sua energia, resíduos e subprodutos podem 
servir de recursos para terceiros;  insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem 
abordagens como as adoptadas pelo Reino Unido com o seu Programa Nacional de 
Simbiose Industrial;

12. Exorta a Comissão a investigar a possibilidade de se reabrirem os aterros fechados para a 
reciclagem de potencial sucata com as melhores tecnologias disponíveis, a examinar os  
resíduos mineiros e metalúrgicos, a completar a base de dados da UE relativa aos resíduos 
mineiros até 2012 e a aplicar a directiva relativa aos resíduos mineiros, a garantir o 
tratamento destes resíduos com as melhores tecnologias disponíveis, e a encorajar a gestão 
do ciclo de vida dos edifícios para garantir a possibilidade de reciclagem dos materiais 
utilizados na sua construção;

13. Exorta a Comissão a apoiar as parcerias no domínio da reciclagem com países em 
desenvolvimento;  solicita à Comissão que apoie projectos-piloto, tais como zonas de 
resíduos zero;

14. Solicita à Comissão que avalie a possibilidade de o Banco de Investimento Europeu (BEI) 
ajudar a reduzir os riscos financeiros dos investimentos em fábricas de reciclagem de 
tecnologia de ponta;

15. Exorta a Comissão a desenvolver incentivos económicos para a reciclagem actualmente 
desvantajosa de MPE, incluindo terras raras (REE), a investigar de que forma podem ser 
apoiados os mercados de materiais reciclados, designadamente através de certificados 
verdes para materiais reciclados, requisitos de eco-design e incentivos fiscais, e a garantir 
que a política e os orçamentos de coesão também sejam impulsionados para promover a 
eficiência em termos de recursos e a reciclagem;

16. Sublinha a necessidade de combater as transferências ilegais de resíduos e de estabelecer 
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um regime de certificação global das instalações de reciclagem; observa a importância da 
cooperação entre funcionários aduaneiros nacionais; exorta a Comissão a examinar a 
necessidade de um mecanismo colectivo que informe as autoridades sobre fluxos de 
transferências ilegais; pede à Comissão um estudo sobre os fluxos de resíduos ilegais;
solicita à Comissão que promova uma distinção efectiva nas declarações aduaneiras entre 
os produtos novos e os produtos de segunda mão, abordando este aspecto nas Disposições 
de Aplicação do Código Aduaneiro Comunitário Modernizado (DA-CACM);

17. Exorta a Comissão a identificar prioridades e a afectar orçamentos de investigação do 
ciclo de vida, reciclagem, substituição e eficiência em termos de recursos, utilizando o 
financiamento do 7. ° e 8.º Programa-Quadro de Investigação, sobretudo das MPE, como 
as terras raras; insiste na importância de uma Parceria Europeia de Inovação no domínio 
das MP; exorta a Comissão a lançar tal parceria em 2011;

18. Lamenta que a substituição não seja incluída na Comunicação;  exorta, por conseguinte, a 
Comissão a reforçar o seu trabalho neste domínio, sobretudo no referente às REE, 
impulsionando o financiamento da investigação;

Aprovisionamento sustentável de matérias-primas na UE

19. Acolhe favoravelmente a cooperação entre análises geológicas nacionais e a publicação de 
um Anuário Europeu das MP (AEMP); salienta que deveriam ser incluídos dados sobre 
recursos secundários e “mineração urbana”; pede à Comissão que avalie a necessidade da 
criação de um Serviço Geológico da UE que reúna o trabalho dos inquéritos nacionais e 
colabore com parceiros internacionais; apoia o trabalho da Comissão para a melhoria da 
base de dados geológicos da UE; exorta a Comissão a publicar um mapa de recursos da 
União;

20. Reafirma que as orientações para a aplicação da legislação sobre a rede Natura 2000 
fornecem uma base sólida no âmbito da qual se devem realizar as actividades extractivas 
não energéticas; regista que os códigos de práticas para a aquisição da excelência 
ambiental, social e técnica são instrumentos importantes; insta a Comissão a proteger as 
zonas ecologicamente sensíveis que poderiam possuir MP, tais como o Árctico, o Mar de 
Barents e a Gronelândia;

21. Regista a importância da I&D na exploração mineira sustentável para minimizar o 
impacto ambiental e os efeitos sociais negativos;

22. Salienta a importância das competências e da formação e do papel desempenhado por 
geólogos e engenheiros; exorta a Comissão a encetar um diálogo estreito com os parceiros 
sociais neste contexto;

Aprovisionamento equitativo e sustentável de MP

23. Regozija-se com a intenção da UE de prosseguir uma diplomacia das MP, sobretudo das 
MPE; considera que é necessário desenvolver acções de prioridade relativas aos metais de 
terras raras (REE) a curto prazo;

24. Considera que é responsabilidade das empresas obter os recursos; solicita, não obstante, à 
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Comissão que estude a possibilidade de apoio não financeiro a conceitos como uma 
Holding de MP europeia;

25. Exorta a Comissão a avaliar os resultados do processo instaurado na OMC contra a China 
e a utilizar, no futuro, caso necessário, os mecanismos da OMC;

26. Regista a importância das relações África - UE e do Acordo de Addis Abeba de Junho de 
2010;  assinala que esta parceria deve basear-se em interesses mútuos;

27. Lamenta que a Comunicação não nomeie outras regiões ou países; exorta a Comissão a 
estabelecer outras parcerias mutuamente benéficas com países ricos em recursos;
considera que a UE deve oferecer parcerias de infra-estruturas e de recursos;  convida a 
UE a apoiar os países em desenvolvimento ricos em recursos no desenvolvimento dos 
seus dados geológicos; propõe, neste contexto, a criação nas faculdades de Geologia de 
cadeiras financiadas em cooperação;

28. Preocupa-o o facto de não ter sido identificada uma estratégia de cooperação com a China;
salienta a necessidade de um diálogo tecnológico com a China; exorta a Comissão a 
analisar de que modo podem ser estabelecidos projectos-piloto no domínio da exploração 
mineira sustentável, da substituição ou da reciclagem de MPE com a China;

29. Partilha o ponto de vista de que a política de desenvolvimento desempenha um papel 
importante no sentido de ajudar os países a traduzir a riqueza dos seus recursos em 
crescimento sustentável e inclusivo, designadamente mediante o reforço da governação e 
da transparência; não considera a política de desenvolvimento um instrumento da 
diplomacia das MP; concorda que os acordos comerciais devem oferecer a necessária 
flexibilidade para apoiar os países em desenvolvimento na criação de ligações entre a 
indústria extractiva e a indústria local; considera que, neste contexto, deve ser respeitada a 
soberania dos países sobre os recursos;

30. Exorta a Comissão a ajudar os países em desenvolvimento a ultrapassarem as assimetrias 
de informação na negociação de contratos relativos às MP e à exploração mineira através 
do reforço da capacidade;

31. Salienta o papel que a responsabilidade social das empresas desempenha ao aderir a 
normas laborais, sociais e ambientais elevadas no estrangeiro e ao aplicar as melhores 
tecnologias disponíveis; exorta as empresas da UE a desenvolverem um código de 
conduta adequado para as empresas que operam em países terceiros; insta a Comissão a 
seguir a Lei “Dodd-Frank” dos EUA sobre os minerais de conflito; apoia a Iniciativa para 
a Transparência das Indústrias Extractivas (ITIE); considera que estas normas devem ser 
aplicadas, em especial, a projectos que beneficiam de financiamento da UE, 
nomeadamente do BEI; exorta a Comissão a reforçar, neste contexto, a utilização da 
tecnologia da "impressão digital" e a promover projectos-piloto baseados nas experiências 
da "impressão digital do coltan";

32. Acolhe favoravelmente o trabalho relativo às MP e a sustentabilidade na OCDE, G8 e 
G20; apoia a inclusão dos países que não são membros da OCDE nestes debates; solicita a 
criação de uma cooperação estratégica entre a UE, os EUA e o Japão em matéria de MPE 
em termos de partilha de dados da oferta e da procura, actividades comuns de previsão, 
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intercâmbio das melhores práticas, análise das cadeias de aprovisionamento, investigação 
a possibilidade de stocks estratégicos conjuntos, bem como a criação de projectos 
conjuntos de I&D; solicita à Comissão que investigue a viabilidade de uma iniciativa de 
estatísticas internacionais sobre MPE baseada no exemplo da Joint Organisations Data
Initiative (JODI);

o

o o

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

Introdução

A indústria europeia depara-se com uma situação cada vez mais difícil no que diz respeito ao 
aprovisionamento de matérias-primas. É, nomeadamente, o caso das 14 matérias-primas 
essenciais, identificadas pela Comissão Europeia. O aumento da procura global associado a 
uma falta de aprovisionamento, devido aos prazos longos da indústria mineira e à utilização 
crescente de restrições à exportação por países ricos em recursos, está não só a fazer subir os 
preços para valores record, como é o caso do cobre, como está também a conduzir à potencial 
escassez do aprovisionamento. Além disso, a União Europeia é altamente dependente das 
exportações de muitas matérias-primas, sobretudo das essenciais. Os elementos de terras raras 
constituem um caso particular específico, com a China a controlar actualmente 97% da 
produção global, e a limitar a sua exportação.

Isto é significativo porque, afinal de contas, o futuro industrial da União Europeia depende. 
em grande parte, de tais matérias-primas não agrícolas e não energéticas. Estes recursos são 
especialmente importantes para a transição para uma economia sustentável e de baixas 
emissões de carbono, uma vez que são utilizados em produtos de alta tecnologia como 
catalisadores, baterias ou a produção de energias renováveis.

Além disso, a escassez de recursos pode agravar a cena política internacional, culminando 
eventualmente numa corrida aos recursos e no alargamento das divisões entre países ricos em 
recursos e países pobres em recursos. Nem uns nem outros beneficiariam de um tal cenário.
Assim, é necessário desenvolver novas abordagens que tratem da questão das matérias-primas 
não energéticas e não agrícolas, sobretudo dos recursos identificados como essenciais, de uma 
forma inovadora e que promova a inovação para, em última análise, evitar as situações de 
desvantagem para todas as partes.

Neste contexto, a Iniciativa Matérias-primas constitui um primeiro passo importante. A União 
Europeia necessita de desenvolver uma estratégia coerente e orientada, com acções 
prioritárias, sobretudo relativas às matérias-primas mais importantes. Para este efeito, a 
Comissão Europeia deve não só focar de forma adequada e separada os mercados dos 
produtos de base e a IMP, mas também estabelecer um grupo de trabalho para as matérias-
primas que englobe todas as DG pertinentes. Este grupo de trabalho inter-departamental deve 
desenvolver acções prioritárias relativas às matérias-primas essenciais, nomeadamente as 
terras raras, e pode garantir a coesão estratégica. A França e os Estados Unidos já criaram este 
tipo de grupos de trabalho.

Uma estratégia de inovação industrial para garantir matérias-primas e a nossa 
competitividade

Qualquer estratégia relativa às matérias-primas deverá, em última análise, concentrar-se em 
aumentar a inovação no modo como as indústrias europeias utilizam as matérias-primas, 
porque tal contribuirá significativamente para a nossa competitividade, sustentabilidade e 
segurança do aprovisionamento. O desafio das matérias-primas deve ser transformado numa 
oportunidade de fortalecer o poder industrial da Europa, aproveitando a nossa inovação e 
potencial de I&D, que é um dos principais aspectos da iniciativa emblemática da Comissão 
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«União da Inovação», a Política Industrial para a Europa, a iniciativa emblemática «Uma 
Europa eficiente em termos de recursos» e uma Parceria para a inovação a nível das matérias-
primas. Se outros países competem connosco no campo de matérias-primas, devemos 
concentrar-nos nas nossas próprias forças, que consistem sobretudo na nossa capacidade de 
inovação e na nossa tradição forte de investigação e desenvolvimento.

Será fundamental tirar partido destas nos campos da eficiência em termos de recursos, da 
reciclagem cradle-to-cradle, e da substituição e exploração mineira sustentável. Por exemplo, 
a Agência alemã para a Eficiência dos Materiais calculou que poderiam ser economizados 
cerca de 100 mil milhões de euros anuais através de processos mais eficientes. Isto aumentaria 
extraordinariamente a competitividade mediante a redução dos custos. Tal reduz, 
simultaneamente, as emissões de CO2 e a utilização dos recursos, aumentando deste modo a 
nossa segurança em matéria de recursos ao diminuir a procura. O mesmo se aplica à 
reciclagem, que contribui positivamente para a questão das alterações climáticas. Por 
exemplo, segundo a indústria, o alumínio recuperado da reciclagem é 95% inferior ao 
produzido do material virgem. Para a reciclagem, também existem quantidades consideráveis 
de fontes de mineração urbana disponíveis. Pode-se ir mais além, abrindo potencialmente os 
velhos aterros. De acordo com a indústria, se apenas 4% dos aterros contiverem metais e 
sucata, isso equivalerá já a milhões de toneladas recuperáveis só na Alemanha. Não menos 
importante, o sector da reciclagem assegura um grande número de empregos e pode criar 
ainda mais. Neste contexto, é importante apoiar e reforçar este sector, designadamente 
assegurando a manutenção da reciclagem a níveis superiores aos da incineração.

Outros países estão já a dar passos ambiciosos. O Japão, por exemplo, disponibilizou perto de 
mil milhões de euros para impulsionar mais mil milhões de euros da indústria privada, para 
abordar a eficiência em termos de recursos, a reciclagem e outras medidas destinadas a 
reforçar a sua situação relativamente aos elementos de terras raras. Neste contexto, 
estabeleceu o objectivo preliminar de reduzir num terço a sua utilização de terras raras nos 
próximos anos.

A União Europeia deve garantir que não está a ser ultrapassada na sua competitividade devido 
ao aumento das eficiências realizado por outros. Temos amplas medidas políticas à nossa 
disposição para salvaguardar a nossa futura competitividade incluindo, entre outras, o eco-
design, o financiamento do 7. ° e 8.º Programas-Quadro de Investigação, as políticas de 
reciclagem e outros incentivos económicos criativos, para estimular os muito necessários 
recursos e a inovação nos materiais.

É neste contexto que a criação de uma Parceria para a inovação a nível das matérias-primas 
adquire especial urgência. A substituição também é um aspecto fundamental que deve ser 
melhor integrado na Iniciativa «Matérias-primas» da Comissão Europeia. O mesmo se aplica 
relativamente às mudanças de estilo de vida e às inovações sociais como o eco-leasing e o 
sharing. O estabelecimento de objectivos preliminares também é importante para ter uma 
visão. A UE deve estabelecer um objectivo anual de eficiência em termos de recursos de 3% e 
visar uma redução anual per capita da utilização dos seus recursos de 6 a 10 toneladas até 
2050.

A exploração mineira sustentável também desempenha um papel importante neste contexto. A 
União Europeia também possui, naturalmente, reservas de matérias-primas, por exemplo 
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também possui terras raras na Suécia, e continua a aumentar a sua base de dados geológicos 
através de projectos como o PRO-MINE. Este trabalho também pode ser desenvolvido através 
de uma melhoria na cooperação entre os diferentes inquéritos geológicos nacionais, que a 
Comissão tenciona realizar. Simultaneamente, a UE tem uma boa base para a extracção 
segura de matérias-primas não energéticas através do seu documento de orientação para a rede 
NATURA 2000. E pode avançar neste aspecto continuando a desenvolver melhores 
tecnologias de exploração mineira, mais sustentáveis e mais eficientes. Sobretudo as 
tecnologias de exploração mineira mais ecológicas serão especialmente importantes porque a 
exploração mineira de alguns recursos, como as terras raras, produz radioactividade. Tais 
tecnologias, associadas a normas sociais e ambientais elevadas, não só garantem o equilíbrio 
da sustentabilidade e da segurança do aprovisionamento, mas também aumentam a reputação 
das empresas europeias no estrangeiro se estas condições forem continuamente respeitadas e 
melhoradas. Isto também garantirá, em última análise, maiores oportunidades de negócios nos 
países ricos em recursos porque estes verão os benefícios das empresas europeias que operam 
no seu país ao abrigo das normas elevadas da UE por oposição a outras empresas não 
pertencentes à UE.

Diplomacia das matérias-primas

Para além de uma estratégia de inovação industrial que visa reduzir o consumo dos recursos e 
aumentar a reciclagem, a somar ao potencial interno sustentável que possui, a União Europeia 
terá, naturalmente, de continuar a contar com fornecedores externos para as suas matérias-
primas. A diplomacia das matérias-primas é, portanto, essencial.

Neste contexto, a União Europeia necessita de estabelecer parcerias mutuamente benéficas 
que permitam criar situações vantajosas para os países ricos em recursos e para a própria UE.
Para além de uma parceria África - UE, a União Europeia também poderia promover parcerias 
com países da Europa de Leste, da América Latina ou da Ásia. A China, em especial, é um 
parceiro óbvio, pois produz a maior parte dos elementos essenciais de terras raras. Também é 
necessário distinguir entre os diferentes países e o seu desenvolvimento económico. Por 
exemplo, a abordagem “infra-estruturas em troca de recursos” só é aplicável a um 
determinado número dos países em desenvolvimento. Para este efeito, as indústrias europeias 
poderiam formar núcleos industriais constituídos por empresas de extracção e de construção.
Em relação a outros países, nomeadamente as economias ricas em recursos com um nível de 
desenvolvimento mais elevado, este modelo é simplesmente desprovido de interesse. Para 
estes países, a abordagem deve ser "recursos em troca de tecnologia e know-how". Esta 
abordagem também poderia ser utilizada nas nossas relações com China. Durante um 
determinado período a curto prazo, por exemplo, necessitamos de acesso às terras raras da 
China até que as novas operações de exploração mineira em países como os Estados Unidos, 
Canadá e Austrália vejam a luz do dia. De igual modo, Pequim tem um grande interesse na 
alta tecnologia nesse período, enquanto não aumentar o desenvolvimento da sua própria 
tecnologia interna. Neste contexto, pode negociar-se com base nestes pressupostos.

Simultaneamente, a CE poderia avalizar a possibilidade de apoiar de forma não financeira 
uma Holding de Matérias-primas, englobando numerosas empresas europeias para a obtenção 
de matérias-primas. De igual modo, outras empresas podem desejar adoptar uma estratégia de 
integração vertical para reforçar a sua segurança em relação às matérias-primas.
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A Comissão Europeia também deve garantir a adesão das empresas da UE a normas sociais e 
ambientais na sua actividade no estrangeiro, de modo a consolidar ainda mais as suas boas 
relações com países ricos em recursos. Neste contexto, a União Europeia deve seguir o 
exemplo dos EUA em relação à lei Dodd-Frank e exigir que as empresas divulguem se obtêm 
os seus recursos de regiões em conflito e que as indústrias extractivas divulguem os seus 
pagamentos a governos estrangeiros para reforçar a transparência e garantir a boa governança.
Além disso, para fazer uma oferta de parceria credível a países ricos em recursos, a União 
Europeia não deve utilizar indevidamente o instrumento da política de desenvolvimento para 
esses fins. É o caso, nomeadamente, do sistema geral de preferências comerciais ou do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento. Em vez disso, devem ajudar os países ricos em recursos a 
ultrapassar questões pertinentes como as assimetrias de informação no âmbito da negociação 
de contratos relativos às MP e à exploração mineira, uma vez que muitos governos carecem 
de conhecimentos especializados para avaliar adequadamente o valor dos seus recursos 
naturais e, consequentemente, têm dificuldades em obter acordos favoráveis.

Não menos importante, a União Europeia deve colaborar com outros países industriais e 
emergentes para criar sinergias. Para além da OCDE e dos G8/G20, a Comissão deve 
estabelecer uma cooperação concreta com os Estados Unidos e o Japão. Tal poderia incluir a 
partilha de dados ou a criação de programas conjuntos de I&D.

Em última análise, para conseguir responder ao desafio das matérias-primas, a União 
Europeia necessita de uma estratégia global e integrada que se concentre em medidas de curto 
e longo prazos que possam ser aplicadas a nível interno e internacional, sobretudo relativas às 
matérias-primas essenciais como as terras raras. No centro desta, deve estar uma estratégia de 
inovação industrial baseada na eficiência em termos de recursos e na reciclagem, as únicas 
medidas que resolvem adequadamente o triplo desafio de assegurar a futura competitividade, 
sustentabilidade e segurança do aprovisionamento.

CONSIDERANDOS

Embora de uma forma pouco ortodoxa, devido a limitações de espaço na parte activa do 
relatório, apresento a seguir os considerandos que tenciono introduzir mais tarde como 
alterações:

A. Considerando que a UE necessita de uma base industrial e de uma indústria ecológica 
forte, as quais são extremamente dependentes de um aprovisionamento adequado das 
matérias-primas, para transitar para uma economia de baixas emissões de carbono 
mantendo a competitividade,

B. Considerando que a procura mundial de matérias-primas tem vindo a aumentar 
regularmente,

C. Considerando que os avanços nas novas tecnologias continuarão a provocar o aumento da 
procura de recursos importantes para o desenvolvimento destas indústrias,

D. Considerando que o aprovisionamento internacional é parcialmente limitado por quotas de 
exportação e que os preços estão a atingir valores nunca antes atingidos,
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E. Considerando que os mercados beneficiam de condições equitativas e leais,

F. Considerando que o aumento da concorrência relativa às matérias-primas pode agravar as 
relações internacionais e conduzir a conflitos relativos aos recursos,

G. Considerando que estes desafios podem ser uma oportunidade para novas parcerias 
inovadoras de cooperação mutuamente benéfica entre a União Europeia e os países 
terceiros,

H. Considerando que uma estratégia de inovação industrial centrada no aumento das 
eficiências e da reciclagem promove a sustentabilidade, a competitividade e a segurança 
do aprovisionamento,

I. Considerando que é da maior importância tomar medidas atempadas e decisivas de 
aplicação de uma estratégia eficaz e produzir resultados na Iniciativa Europeia «matérias-
primas»,


