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Alteração 1
Sira Rego
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Uma estratégia europeia para as matérias primas essenciais
(2021/2011(INI))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta que o aprovisionamento de 
matérias-primas essenciais está ligado à 
localização geográfica, que até à data tem 
estado altamente dependente da energia 
fóssil, e em risco de fugas de carbono, 
diretas ou indiretas, e de exposição a uma 
concorrência desleal; constata que o 
aprovisionamento de matérias-primas 
essenciais está muitas vezes associado a 
impactos ambientais potencialmente 
significativos, como a perda de 
biodiversidade ou a contaminação do ar, do 
solo e da água, bem como a eventuais 
conflitos com as comunidades locais; 
salienta a necessidade de uma transição 
para as energias renováveis nos setores 
mineiro e da refinação; observa, por 
conseguinte, a necessidade de uma política 
industrial ativa para apoiar o setor na sua 
transformação, com um acesso a fontes de 
energia limpa a preços comportáveis; 
regista, ademais, as circunstâncias 
favoráveis para as indústrias extrativas 
sustentáveis e com baixas emissões na UE 
e solicita que as possibilidades de 
aprovisionamento em Estados-Membros 
ricos em matérias-primas essenciais 
continuem a ser exploradas;

2. Salienta que o aprovisionamento de 
matérias-primas essenciais está ligado à 
localização geográfica, que até à data tem 
estado altamente dependente da energia 
fóssil, e em risco de fugas de carbono, 
diretas ou indiretas, e de exposição a uma 
concorrência desleal; constata que o 
aprovisionamento de matérias-primas 
essenciais está muitas vezes associado a 
impactos ambientais significativos, como a 
perda de biodiversidade ou a contaminação 
do ar, do solo e da água, bem como a 
eventuais conflitos com as comunidades 
locais; salienta a necessidade de uma 
transição para as energias renováveis nos 
setores mineiro e da refinação; observa, por 
conseguinte, a necessidade de uma política 
industrial ativa para apoiar o setor na sua 
transformação, com um acesso a fontes de 
energia limpa a preços comportáveis; 
regista, ademais, as circunstâncias 
favoráveis para as indústrias extrativas 
sustentáveis e com baixas emissões na UE 
e solicita que as possibilidades de 
aprovisionamento em Estados-Membros 
ricos em matérias-primas essenciais 
continuem a ser exploradas;
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Alteração 2
Sira Rego
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Uma estratégia europeia para as matérias primas essenciais
(2021/2011(INI))

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Observa que o desenvolvimento e a 
futura implantação em grande escala de 
tecnologias, incluindo aplicações digitais 
emergentes, produção de eletricidade 
renovável e baterias para veículos elétricos 
e meios de transporte ligeiros, aumentará a 
procura de determinadas matérias-primas 
essenciais e de outras matérias-primas; 
solicita que se tenha em conta que o 
aumento das ambições climáticas e digitais 
dos países aumenta a concorrência nos 
mercados mundiais e exerce uma pressão 
adicional sobre a segurança do seu 
aprovisionamento na Europa;

4. Observa que o desenvolvimento e a 
futura implantação em grande escala de 
tecnologias, incluindo aplicações digitais 
emergentes, produção de eletricidade 
renovável e baterias para veículos elétricos 
e meios de transporte ligeiros, aumentará 
drasticamente a procura de determinadas 
matérias-primas essenciais e de outras 
matérias-primas; solicita que se tenha em 
conta que o aumento das ambições 
climáticas e digitais dos países aumenta a 
concorrência nos mercados mundiais e 
exerce uma pressão adicional sobre a 
segurança do seu aprovisionamento na 
Europa;
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Alteração 3
Sira Rego
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Uma estratégia europeia para as matérias primas essenciais
(2021/2011(INI))

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Solicita à Comissão que proponha 
medidas para uma conceção de produtos 
que se ajuste às diferentes categorias destes 
produtos, a fim de facilitar a identificação e 
eliminação de peças ou componentes que 
contenham matérias-primas essenciais, em 
particular no que se refere a resíduos 
pós-consumo, para além de requisitos de 
conceção ecológica que melhorem 
significativamente a longevidade, a 
durabilidade, a reparabilidade, a 
modularidade e a capacidade de 
reutilização e reciclagem dos produtos em 
fim de vida fabricados ou vendidos na UE; 
salienta que estas medidas devem criar 
vantagens competitivas para as empresas 
da UE, não devendo impor-lhes encargos 
financeiros desproporcionados e devem 
estimular a inovação;

40. Solicita à Comissão que proponha 
medidas para uma conceção de produtos 
que se ajuste às diferentes categorias destes 
produtos, a fim de facilitar a identificação e 
eliminação de peças ou componentes que 
contenham matérias-primas essenciais, em 
particular no que se refere a resíduos 
pós-consumo, para além de requisitos de 
conceção ecológica que melhorem 
significativamente a longevidade, a 
durabilidade, a reparabilidade, a 
modularidade e a capacidade de 
reutilização e reciclagem dos produtos em 
fim de vida fabricados ou vendidos na UE; 
salienta que estas medidas deveriam criar 
vantagens competitivas para as empresas 
da UE, bem como vantagens significativas 
para os consumidores e o planeta em 
geral;
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Alteração 4
Sira Rego
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Uma estratégia europeia para as matérias primas essenciais
(2021/2011(INI))

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem que o 
aprovisionamento sustentável de 
matérias-primas essenciais se baseie numa 
abordagem que equilibre rigorosamente a 
necessidade acrescida da UE de 
matérias-primas essenciais de origem 
sustentável e a necessidade de proteção da 
natureza e da biodiversidade;

50. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem que o 
aprovisionamento sustentável de 
matérias-primas essenciais respeite a 
necessidade de proteção da natureza e da 
biodiversidade, nomeadamente proibindo 
a exploração mineira em zonas 
protegidas, incluindo no fundo marinho;
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Alteração 5
Sira Rego
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Uma estratégia europeia para as matérias primas essenciais
(2021/2011(INI))

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Congratula-se com o compromisso 
público da Comissão de apresentar uma 
proposta legislativa sobre o dever de 
diligência e a responsabilidade das 
empresas em 2021 e insiste em que esta 
legislação contribua para combater as 
violações dos direitos humanos e das 
normas sociais e ambientais nas cadeias de 
valor; relembra a sua Resolução que 
contém recomendações à Comissão sobre o 
dever de diligência das empresas e a 
responsabilidade empresarial;

56. Congratula-se com o compromisso 
público da Comissão de apresentar uma 
proposta legislativa vinculativa sobre o 
dever de diligência e a responsabilidade 
das empresas em 2021 e insiste em que 
esta legislação contribua para combater as 
violações dos direitos humanos e das 
normas sociais e ambientais nas cadeias de 
valor e em toda a cadeia de 
subcontratação; relembra a sua Resolução 
que contém recomendações à Comissão 
sobre o dever de diligência das empresas e 
a responsabilidade empresarial;
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Alteração 6
Sira Rego
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Uma estratégia europeia para as matérias primas essenciais
(2021/2011(INI))

Proposta de resolução
N.º 70

Proposta de resolução Alteração

70. Considera que a legislação da UE e 
as convenções internacionais devem 
impedir que a exploração mineira se 
realize em áreas protegidas, como por 
exemplo os sítios Natura 2000 e Ramsar, 
bem como em outras zonas de conservação 
supranacionais e designadas pelos 
governos (por exemplo, sítios classificados 
pela UNESCO como património mundial), 
zonas de conservação indígena e 
comunitária, em alto mar e no mar Ártico; 
exorta, por conseguinte, a Comissão a 
ponderar a alteração dos artigos pertinentes 
das Diretivas Aves e Habitats para alcançar 
este objetivo;

70. Considera que a legislação da UE e 
as convenções internacionais devem 
proibir a exploração mineira em áreas 
protegidas, como por exemplo os sítios 
Natura 2000 e Ramsar, bem como em 
outras zonas de conservação 
supranacionais e designadas pelos 
governos (por exemplo, sítios classificados 
pela UNESCO como património mundial), 
zonas de conservação indígena e 
comunitária, em alto mar e no mar Ártico; 
exorta, por conseguinte, a Comissão a 
ponderar a alteração dos artigos pertinentes 
das Diretivas Aves e Habitats para alcançar 
este objetivo;

Or. en
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Alteração 7
Sira Rego
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Uma estratégia europeia para as matérias primas essenciais
(2021/2011(INI))

Proposta de resolução
N.º 75

Proposta de resolução Alteração

75. Insta a Comissão a diversificar, 
tanto quanto possível, as fontes de 
aprovisionamento de matérias-primas 
essenciais, a aumentar a eficiência na 
utilização dos recursos e a reduzir a atual 
dependência de alguns países terceiros, 
apoiando investimentos que envolvam 
parceiros da UE e mundiais e PME no 
âmbito de uma estratégia de 
aprovisionamento internacional a longo 
prazo; salienta que este objetivo deve ser 
alcançado reforçando as parcerias e os 
acordos comerciais existentes e 
estabelecendo novos acordos estratégicos 
ou empresas comuns da UE com países 
terceiros ricos em recursos e outros países 
fornecedores que partilhem as mesmas 
ideias, de acordo com prioridades 
claramente definidas; saúda, neste sentido, 
o diálogo em curso com o Canadá, a 
Austrália e o Chile, com vista a reforçar 
as relações comerciais no domínio das 
matérias-primas essenciais; exorta a 
Comissão a reforçar ainda mais a 
cooperação durante a próxima 
Conferência UE-EUA-Japão sobre 
Materiais Essenciais; frisa a necessidade 
de uma cooperação mais estreita com os 
principais fornecedores internacionais nos 
Balcãs Ocidentais, na Europa Oriental, na 
América Latina e em África, e com a China 
e outros países em desenvolvimento do Sul 

75. Insta a Comissão a diversificar, 
tanto quanto possível, as fontes de 
aprovisionamento de matérias-primas 
essenciais, a aumentar a eficiência na 
utilização dos recursos e a reduzir a atual 
dependência de alguns países terceiros, 
apoiando investimentos que envolvam 
parceiros da UE e mundiais e PME no 
âmbito de uma estratégia de 
aprovisionamento internacional a longo 
prazo; salienta que este objetivo deve ser 
alcançado reforçando as parcerias e os 
acordos comerciais existentes e 
estabelecendo novos acordos estratégicos 
ou empresas comuns da UE com países 
terceiros ricos em recursos e outros países 
fornecedores que partilhem as mesmas 
ideias, de acordo com prioridades 
claramente definidas; frisa a necessidade 
de uma cooperação mais estreita com os 
principais fornecedores internacionais nos 
Balcãs Ocidentais, na Europa Oriental, na 
América Latina e em África, e com a China 
e outros países em desenvolvimento do Sul 
Global;



AM\1243522PT.docx PE699.887v01-00

PT Unida na diversidade PT

Global;
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