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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. Considera que para enfrentar os desafios mundiais e abordar a questão da dependência de 
recursos da UE é fundamental que a eficiência energética e dos recursos constitua a base 
da renovação industrial europeia, de modo a que a UE possa, no futuro, manter a sua 
competitividade, restaurar a capacidade produtiva e gerar empregos para trabalhadores 
altamente qualificados; 

2. Salienta que melhor conceção, prevenção dos resíduos, reutilização e reciclagem poderão 
permitir poupanças líquidas de 600 mil milhões de euros para as empresas da UE, ou seja, 
8 % do total do seu volume de negócios anual, reduzindo, simultaneamente, as emissões 
totais anuais de gases com efeito de estufa em 2 a 4%1; realça que aumentar a 
produtividade dos recursos em 30%, até 2030, poderia resultar num aumento de 1% do 
PIB e criar 2 milhões de novos postos de trabalho;

3. Destaca a análise da Comissão que demonstra que a adoção de novos objetivos em 
matéria de resíduos resultaria na criação de 180 000 postos de trabalho, reforçaria a 
competitividade da Europa e reduziria a procura de recursos caros e escassos2; lamenta 
profundamente a retirada da proposta legislativa sobre os resíduos3, e reclama uma 
proposta legislativa mais ambiciosa que aborde não só os resíduos urbanos mas também 
os fluxos de resíduos industriais e comerciais, a apresentar até 2015 no âmbito de um 
pacote mais ambicioso de medidas para uma economia circular , tal como anunciado pelo 
Vice-Presidente Timmermans, na sessão plenária do Parlamento de dezembro de 20144;

4. Solicita que o pacote de medidas para uma economia circular defina, em consonância com 
as recomendações da Plataforma Europeia para a Eficiência na Utilização dos Recursos5, 
um quadro estratégico abrangente que inclua objetivos políticos concretos e integre 

                                               
1 Comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2014, intitulada «Para uma economia circular: programa para 
acabar com os resíduos na Europa» (COM(2014)0398).
2 Documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 2 de julho de 2014, que contém uma resumo da avaliação 
de impacto que acompanha a proposta de Diretiva que altera as diretivas relativas aos resíduos 
(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208).
3  Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2008/98/CE, relativa aos 
resíduos, a Diretiva 94/62/CE, relativa a embalagens e resíduos de embalagens, a Diretiva 1991/31/CE, relativa à 
deposição de resíduos em aterros, a Diretiva 2000/53/CE, relativa aos veículos em fim de vida, a Diretiva 
2006/66/CE, relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, e a Diretiva 2012/19/UE, relativa aos 
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (COM(2014)0397).
4 Relato integral do debate em sessão plenária, de 16 de dezembro de 2014, sobre o programa de trabalho da 
Comissão para 2015.
5 Plataforma Europeia para a Eficiência na Utilização dos Recursos (EREP) Manifesto e Recomendações 
Políticas, março de 2014:
HYPERLINK 

"http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations
_31-03-2014.pdf" 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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melhor e simplifique os instrumentos políticos existentes; insiste em que os instrumentos e 
as medidas têm de proporcionar oportunidades reais para as PME, assim como assegurar a 
participação ativa destas últimas na economia circular; 

5. Insta a que o pacote de medidas para uma economia circular introduza uma política de 
gestão das matérias-primas sustentável a nível da UE, adotando uma abordagem baseada 
no ciclo de vida e visando uma utilização ecoeficiente e ambientalmente responsável das 
matérias-primas, nomeadamente durante as fases de extração, conceção, produção, 
consumo e gestão dos resíduos; 

6. Realça o potencial das políticas de reutilização e reparação para criar empregos de 
qualidade, poupar recursos e desenvolver a economia social e empresas sociais; apela a 
mais incentivos e a outros apoios em prol da reutilização, da consolidação da reutilização 
e da reparação de infraestruturas e de redes;

7. Salienta o impacto económico direto do desperdício de alimentos nas empresas e nos 
consumidores devido aos custos do tratamento de resíduos e às perdas económicas 
resultantes da eliminação de alimentos comercializáveis ou comestíveis; recorda que cada
euro investido na luta contra o desperdício de alimentos poderia evitar o desperdício de 
250 quilos de alimentos, com um valor de 500 euros; exorta a Comissão a resolver a 
questão do desperdício de alimentos no quadro do pacote de medidas para a economia 
circular;

8. Salienta a importância de criar sinergias industriais no domínio da reciclagem e de ajudar 
as empresas a descobrirem de que modo a sua energia, assim como os seus resíduos e 
subprodutos podem servir de recursos para terceiros; insta a Comissão e os Estados-
Membros a promoverem abordagens como as adotadas pelo Reino Unido no âmbito do 
Programa Nacional de Simbiose Industrial;

9. Realça o papel da reforma da fiscalidade ambiental (reorientação da tributação sobre o 
trabalho para tributação sobre a poluição e os recursos) para dar os sinais adequados para 
investimentos na eficiência dos recursos, e apela à realização de progressos neste domínio 
por parte dos Estados-Membros no contexto do processo do Semestre Europeu;

10. Insta a Comissão e o Banco Europeu de Investimento a assegurarem que o Plano de 
Investimento para a Europa seja sustentado por objetivos em matéria de eficiência 
energética e dos recursos, preste principalmente apoio às PME ecoinovadoras e reforce os 
serviços de aconselhamento sobre eficiência dos recursos; apela a que o financiamento do 
Programa da UE para a competitividade das empresas e das PME (COSME) e da 
Estratégia Horizonte 2020 se centre mais em desenvolver soluções ecoinovadoras e em 
melhorar a conceção dos produtos e o desempenho dos processos.


