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Alteração 8
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a população 
crescente e a transição para economias 
digitais, altamente eficientes do ponto de 
vista energético e com impacto neutro no 
clima, conduzem em todos os cenários a 
uma procura bem mais elevada de 
matérias-primas essenciais21;

B. Considerando que a população 
crescente e a transição para economias 
digitais, altamente eficientes do ponto de 
vista energético e com impacto neutro no 
clima, conduzem em todos os cenários a 
uma procura bem mais elevada de 
matérias-primas essenciais21; que as 
tecnologias ecológicas serão o principal 
fator responsável pelo aumento futuro da 
procura de apenas 6 das 30 
matérias-primas que constam da lista de 
matérias-primas essenciais da UE, e que 
outros setores – como a defesa e a 
aviação, os fertilizantes, o aço e a robótica 
– desempenharão um papel importante no 
aumento da procura de matérias-primas 
essenciais21-A;

_________________
Banco Mundial, «Minerals for Climate 
Action: the Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition» [Minerais para a ação 
climática: a intensidade mineral da 
transição para energias limpas]; Estudo 
prospetivo da Comissão Europeia; OCDE, 
«Global Material Resources Outlook to 
2060: Economic Drivers and 
Environmental Consequences» [Evolução 
mundial dos recursos materiais até 2060: 
Impulsionadores económicos e 
consequências ambientais].

_________________
Banco Mundial, «Minerals for Climate 
Action: the Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition» [Minerais para a ação 
climática: a intensidade mineral da 
transição para energias limpas]; Estudo 
prospetivo da Comissão Europeia; OCDE, 
«Global Material Resources Outlook to 
2060: Economic Drivers and 
Environmental Consequences» [Evolução 
mundial dos recursos materiais até 2060: 
Impulsionadores económicos e 
consequências ambientais].

21-A Documento do Öko-Institut e.V. 
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(Instituto de Ecologia Aplicada), de 14 
de junho de 2021, intitulado «Green 
technologies and critical raw materials: 
Strategies for a circular economy» 
[Tecnologias ecológicas e matérias-
primas essenciais: Estratégias para uma 
economia circular].

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/9

Alteração 9
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Adverte de que a transição da UE 
para a neutralidade climática não deve 
substituir a dependência dos combustíveis 
fósseis por uma dependência das matérias-
primas; sublinha que a transição deve 
diminuir a dependência da UE em relação 
às matérias-primas essenciais importadas; 
sublinha, ademais, o papel que a inovação, 
as novas tecnologias, a minimização do 
consumo de recursos e a manutenção e 
reutilização de matérias-primas valiosas na 
UE podem desempenhar na redução da 
dependência relativa às matérias-primas 
essenciais;

3. Adverte de que a transição da UE 
para a neutralidade climática não deve 
substituir a dependência dos combustíveis 
fósseis por uma dependência das matérias-
primas e não deve ser utilizada para 
justificar abordagens insustentáveis e 
inaceitáveis do ponto de vista social 
relativamente ao aprovisionamento de 
matérias-primas essenciais; sublinha que a 
transição deve diminuir a dependência da 
UE em relação às matérias-primas 
essenciais importadas; sublinha, ademais, o 
papel que a inovação, as novas tecnologias, 
a minimização do consumo de recursos e a 
manutenção e reutilização de matérias-
primas valiosas na UE podem desempenhar 
na redução da dependência relativa às 
matérias-primas essenciais;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/10

Alteração 10
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recorda que, na sua resolução 
de 10 de fevereiro de 2021 sobre o novo 
plano de ação para a economia circular, 
solicitou metas vinculativas da UE 
para 2030 baseadas em dados científicos a 
fim de reduzir significativamente a 
pegada da UE em materiais e consumo, e 
que esta deve estar dentro dos limites 
suportáveis para o planeta o mais tardar 
até 2050, utilizando os indicadores a 
adotar até ao final de 2021 como parte do 
quadro de acompanhamento atualizado;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/11

Alteração 11
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Insta a Comissão a adotar uma 
abordagem mais objetiva para projetar a 
procura futura de matérias-primas 
essenciais, que inclua uma avaliação 
realista do grau em que esta procura é 
impulsionada pelas tecnologias ecológicas 
em relação a outros setores, e para 
enquadrar estas projeções de procura 
baseando-se não só em números relativos, 
mas também em números absolutos, a fim 
de proporcionar uma imagem realista da 
escala de problemas potenciais de 
aprovisionamento;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/12

Alteração 12
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Solicita à Comissão que inclua 
todas as opções possíveis para minimizar 
o consumo de recursos nos seus cenários 
de procura de matérias-primas essenciais;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/13

Alteração 13
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Exorta a Comissão a propor 
critérios de sustentabilidade baseados em 
dados científicos para definir o que 
constitui um investimento sustentável no 
setor mineiro ao abrigo do Regulamento 
Taxonomia; salienta a necessidade de 
permitir que a indústria mineira da UE 
contribua para a dupla transição ecológica 
e digital;

16. Exorta a Comissão a propor 
critérios de sustentabilidade rigorosos e 
baseados em dados científicos para definir 
o que constitui um investimento 
sustentável no setor mineiro ao abrigo do 
Regulamento Taxonomia; salienta que 
todas as subvenções relacionadas com as 
matérias-primas essenciais devem 
respeitar o princípio de não serem 
prejudiciais, em consonância com os 
compromissos do Pacto Ecológico 
Europeu; salienta a necessidade de 
permitir que a indústria mineira da UE 
contribua para a dupla transição ecológica 
e digital;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/14

Alteração 14
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta a Comissão, o Banco Europeu 
de Investimento e as outras instituições da 
UE, em cooperação com os parceiros 
internacionais, a prestarem apoio 
financeiro técnico e estratégico a projetos 
de investimento estratégicos a longo prazo 
no domínio das matérias-primas essenciais, 
nomeadamente para encontrar novos 
instrumentos de partilha de riscos no 
setor mineiro, bem como a promoverem e 
apoiarem investimentos na investigação 
sobre o aprovisionamento e a 
transformação sustentáveis de matérias-
primas essenciais e em locais de refinação, 
a fim de os tornar conformes com as regras 
da UE e as elevadas normas sociais e 
ambientais, garantindo assim condições de 
concorrência equitativas;

18. Insta a Comissão, o Banco Europeu 
de Investimento e as outras instituições da 
UE, em cooperação com os parceiros 
internacionais, a prestarem apoio 
financeiro técnico e estratégico a projetos 
de investimento estratégicos a longo prazo 
no domínio das matérias-primas essenciais, 
bem como a promoverem e apoiarem 
investimentos na investigação sobre o 
aprovisionamento e a transformação 
sustentáveis de matérias-primas essenciais 
e em locais de refinação, a fim de os tornar 
conformes com as regras da UE e as 
elevadas normas sociais e ambientais, 
garantindo assim condições de 
concorrência equitativas;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/15

Alteração 15
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta que a criação de reservas 
estratégicas ainda não faça parte do plano 
de ação e insta a Comissão a centrar-se 
também na segurança do 
aprovisionamento de matérias-primas 
essenciais na UE, incentivando os 
Estados-Membros a procederem à 
constituição de reservas estratégicas no 
âmbito de uma abordagem coordenada, 
sempre que a análise o considere 
adequado; entende que a constituição de 
reservas estratégicas em combinação com 
outras medidas estratégicas contribui 
para reduzir as dependências das 
matérias-primas essenciais; sublinha que 
o aumento da disponibilidade deve ser 
acompanhado de uma diminuição da 
procura, através da análise de toda a 
cadeia de valor: conceção, funcionamento 
e fim da vida;

22. Questiona a utilidade da 
constituição de reservas de matérias-
primas essenciais e considera que esta 
poderia ser contraproducente, ao 
desencorajar a inovação tecnológica na 
UE que poderia tornar obsoletas algumas 
matérias-primas essenciais; entende que a 
constituição de reservas de matérias-
primas essenciais potencialmente 
obsoletas poderia, por conseguinte, 
conduzir ao desperdício de recursos 
financeiros públicos;
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17.11.2021 A9-0280/16

Alteração 16
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Observa que, embora a conceção 
inteligente dos produtos, a reutilização de 
materiais, a substituição por materiais 
reciclados e a promoção da redução dos 
materiais e do impacto ecológico do 
consumo possam reduzir 
consideravelmente a procura primária e o 
seu potencial deva ser totalmente 
explorado, é necessário um 
aprovisionamento de matérias-primas 
essenciais responsável e sustentável 
precedido de uma avaliação de impacto 
para atenuar os eventuais efeitos sociais e 
ambientais quando a viabilidade 
económica da oferta de matérias-primas 
essenciais não puder ser mantida através 
das medidas mencionadas ou quando estas 
conduzirem à criação de produtos de 
qualidade inferior;

42. Observa que a conceção inteligente 
dos produtos, a reutilização de materiais, a 
substituição por materiais reciclados e a 
promoção da redução dos materiais e do 
impacto ecológico do consumo podem 
reduzir consideravelmente a procura 
primária e o seu potencial deve ser 
totalmente explorado; salienta que o 
aprovisionamento de matérias-primas 
essenciais responsável e sustentável 
precedido de uma avaliação de impacto 
para atenuar os eventuais efeitos sociais e 
ambientais só pode ser considerado se e na 
medida em que a procura de matérias-
primas essenciais não possa ser satisfeita 
através das medidas mencionadas;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/17

Alteração 17
Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Salienta que o aprovisionamento 
primário e secundário na UE está sujeito às 
normas ambientais e sociais mais rigorosas 
do mundo, que têm de ser devidamente 
aplicadas, bem como cria milhares de 
postos de trabalho altamente qualificados e 
é uma condição prévia para as transições 
ecológica e digital; insta, por conseguinte, 
todos os intervenientes a promoverem 
projetos de aprovisionamento responsável 
e sustentável de matérias-primas essenciais 
na União Europeia para apoiar a produção 
local e sensibilizar para as pegadas 
ambientais das importações de matérias-
primas essenciais de fora da UE; considera 
que estas normas devem ser definidas 
através de um processo aberto, transparente 
e de base científica, com a participação 
precoce das partes interessadas relevantes e 
das comunidades locais;

43. Entende que o aprovisionamento 
primário e secundário na UE deve estar 
sujeito às normas ambientais e sociais mais 
rigorosas do mundo, que têm de ser 
devidamente aplicadas, bem como cria 
milhares de postos de trabalho altamente 
qualificados e é uma condição prévia para 
as transições ecológica e digital; insta, por 
conseguinte, todos os intervenientes a 
promoverem projetos de aprovisionamento 
responsável e sustentável de matérias-
primas essenciais na União Europeia para 
apoiar a produção local e sensibilizar para 
as pegadas ambientais das importações de 
matérias-primas essenciais de fora da UE; 
considera que estas normas devem ser 
definidas através de um processo aberto, 
transparente e de base científica, com a 
participação precoce das partes 
interessadas relevantes e das comunidades 
locais;

Or. en


