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3.7.2017 A8-0239/1 

Alteração  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Saúda as iniciativas recentes com 

vista a promover a eficiência dos recursos 

– nomeadamente através da promoção da 

prevenção de resíduos, da reutilização e 

reciclagem, da limitação da recuperação 

de energia a materiais não recicláveis e da 

eliminação progressiva da deposição em 

aterros de resíduos recuperáveis ou 

recicláveis – como referido no Plano de 

Ação para a Economia Circular e na 

proposta de novos objetivos ambiciosos da 

UE em matéria de resíduos, que 

contribuirão nomeadamente para a 

consecução do ODS 12 e para a redução do 

lixo marinho; reconhece que alcançar os 

ODS e cumprir os objetivos relativos às 

alterações climáticas de forma eficaz em 

termos de custos exigirá um aumento 

substancial da eficiência dos recursos e irá, 

até 2050, reduzir as emissões mundiais 

anuais de GEE em 19% e as emissões de 

GEE dos países do G7 em 25%; chama a 

atenção para o facto de 12 dos 17 ODS 

dependerem da utilização sustentável dos 

recursos naturais; sublinha a importância 

de uma produção e de um consumo 

sustentáveis, aumentando a eficiência e 

reduzindo a poluição, a procura de recursos 

e os resíduos; salienta a necessidade de 

dissociar o crescimento, a utilização de 

recursos e os impactos ambientais; insta a 

Comissão a apresentar relatórios periódicos 

18. Saúda as iniciativas recentes com 

vista a promover a eficiência dos recursos 

através da promoção da prevenção de 

resíduos, da reutilização e da reciclagem, 

como referido no Plano de Ação para a 

Economia Circular e na proposta de novos 

objetivos ambiciosos da UE em matéria de 

resíduos, que contribuirão nomeadamente 

para a consecução do ODS 12 e para a 

redução do lixo marinho; reconhece que a 

deposição em aterros e a incineração de 

resíduos não se enquadram no conceito 

de economia circular; reconhece que 

alcançar os ODS e cumprir os objetivos 

relativos às alterações climáticas de forma 

eficaz em termos de custos exigirá um 

aumento substancial da eficiência dos 

recursos e irá, até 2050, reduzir as 

emissões mundiais anuais de GEE em 19% 

e as emissões de GEE dos países do G7 em 

25%; chama a atenção para o facto de 12 

dos 17 ODS dependerem da utilização 

sustentável dos recursos naturais; sublinha 

a importância de uma produção e de um 

consumo sustentáveis, aumentando a 

eficiência e reduzindo a poluição, a procura 

de recursos e os resíduos; salienta a 

necessidade de dissociar o crescimento, a 

utilização de recursos e os impactos 

ambientais; insta a Comissão a apresentar 

relatórios periódicos sobre a economia 

circular, que forneça informações sobre a 
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sobre a economia circular, que forneça 

informações sobre a situação atual e as 

tendências e permita alterar as políticas 

existentes com base em informações 

objetivas, fiáveis e comparáveis; insta 

ainda a Comissão a assegurar que a 

economia circular conduz a uma quebra 

significativa na utilização de matéria 

virgem, a uma diminuição do desperdício 

de materiais, a produtos com maior 

durabilidade e a uma utilização de 

subprodutos e de materiais excedentários 

anteriormente considerados fluxos de 

resíduos; solicita à Comissão que apresente 

uma estratégia ambiciosa e abrangente 

relativa ao plástico, mantendo igualmente a 

meta prevista na Estratégia Europa 2020 de 

uma gestão de produtos químicos que seja 

correta do ponto de vista ambiental, e 

tendo em conta o objetivo relativo aos 

ciclos dos materiais não-tóxicos, como 

previsto no 7.º PAA; considera que uma 

ação coordenada a nível europeu contra os 

resíduos alimentares é essencial para o 

ODS 2; salienta o objetivo de redução dos 

resíduos alimentares da União de 50% 

até 2030; 

situação atual e as tendências e permita 

alterar as políticas existentes com base em 

informações objetivas, fiáveis e 

comparáveis; insta ainda a Comissão a 

assegurar que a economia circular conduz a 

uma quebra significativa na utilização de 

matéria virgem, a uma diminuição do 

desperdício de materiais, a produtos com 

maior durabilidade e a uma utilização de 

subprodutos e de materiais excedentários 

anteriormente considerados fluxos de 

resíduos; solicita à Comissão que apresente 

uma estratégia ambiciosa e abrangente 

relativa ao plástico, mantendo igualmente a 

meta prevista na Estratégia Europa 2020 de 

uma gestão de produtos químicos que seja 

correta do ponto de vista ambiental, e 

tendo em conta o objetivo relativo aos 

ciclos dos materiais não-tóxicos, como 

previsto no 7.º PAA; considera que uma 

ação coordenada a nível europeu contra os 

resíduos alimentares é essencial para o 

ODS 2; salienta o objetivo de redução dos 

resíduos alimentares da União de 50% 

até 2030; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Alteração  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  18-A. Realça que – para contribuir para 

alcançar o ODS 12.5 (redução 

significativa da geração de resíduos 

através da prevenção, redução, 

reciclagem e reutilização) – os 

Estados-Membros devem eliminar 

gradualmente o apoio público à produção 

de energia a partir de resíduos e a todas 

as outras formas de incineração de 

resíduos; incentiva os Estados-Membros a 

darem prioridade às opções de gestão de 

resíduos com maior potencial na 

economia circular, como indicou 

expressamente a Comissão na sua 

Comunicação, de 27 de janeiro de 2017, 

sobre «O papel da valorização energética 

dos resíduos na economia circular» 

(COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


