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17.11.2021 A9-0280/18

Alteração 18
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 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 se baseie numa 
abordagem que privilegie a proteção da 
natureza e da biodiversidade em 
detrimento das necessidades industriais;

Or. en



AM\1243531PT.docx PE699.887v01-00

PT Unida na diversidade PT

17.11.2021 A9-0280/19

Alteração 19
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 52

Proposta de resolução Alteração

52. Espera que a Comissão forneça 
mais pormenores sobre a 
operacionalização de projetos de matérias-
primas essenciais enquanto modelo 
empresarial alternativo e fonte de emprego 
regional nas zonas de mineração de carvão 
e em outras regiões em transição;

52. Espera que a Comissão forneça 
mais pormenores sobre o potencial de 
projetos de matérias-primas essenciais 
sustentáveis do ponto de vista social e 
ambiental enquanto modelo empresarial 
alternativo e fonte de emprego regional nas 
zonas de mineração de carvão e em outras 
regiões em transição;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/20

Alteração 20
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 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que, se o Pacto Ecológico 
Europeu simplesmente deslocar as 
emissões de gases com efeito de estufa da 
UE para os seus parceiros comerciais, não 
terá qualquer impacto nas alterações 
climáticas; insta a UE, por conseguinte, a 
promover acordos multilaterais exequíveis 
sobre a contenção do aquecimento global e 
a exportação das suas normas ambientais, 
incluindo nos setores do aprovisionamento 
e da transformação; considera que a UE 
terá de desenvolver novos acordos 
comerciais e de investimento, novos 
modelos de assistência financeira e técnica 
e, de um modo mais geral, uma nova 
abordagem à diplomacia internacional, 
com vista a garantir condições de 
concorrência equitativas;

54. Salienta que, se o Pacto Ecológico 
Europeu simplesmente deslocar as 
emissões de gases com efeito de estufa da 
UE para os seus parceiros comerciais, não 
terá qualquer impacto nas alterações 
climáticas; insta a UE, por conseguinte, a 
promover acordos multilaterais exequíveis 
sobre a contenção do aquecimento global e 
a exportação das suas normas ambientais, 
incluindo nos setores do aprovisionamento 
e da transformação; considera que a UE 
terá de desenvolver novos acordos 
comerciais e de investimento consonantes 
com as mais elevadas normas ambientais 
e climáticas e que integrem requisitos de 
sustentabilidade transversais, assim como 
novos modelos de assistência financeira e 
técnica e, de um modo mais geral, uma 
nova abordagem à diplomacia 
internacional, com vista a garantir 
condições de concorrência equitativas;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/21

Alteração 21
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 73

Proposta de resolução Alteração

73. Congratula-se com a ênfase dada às 
matérias-primas essenciais na comunicação 
da Comissão sobre a revisão da política 
comercial; apela a uma política comercial 
assertiva que enfatize a diversificação e 
resiliência das cadeias de 
aprovisionamento e dê prioridade à 
melhoria dos mecanismos globais e da UE 
para criar um ambiente comercial favorável 
para a indústria da UE;

73. Congratula-se com a ênfase dada às 
matérias-primas essenciais na comunicação 
da Comissão sobre a revisão da política 
comercial; apela a uma política comercial 
assertiva que enfatize a diversificação e 
resiliência das cadeias de 
aprovisionamento e dê prioridade à 
melhoria dos mecanismos globais e da UE 
para criar um ambiente comercial favorável 
e viável para a indústria da UE e para os 
países fornecedores, garantindo, para tal, 
elevadas normais sociais e ambientais; 
sublinha que os requisitos de 
sustentabilidade para a extração e 
transformação de matérias-primas devem 
constituir uma condição prévia para o 
comércio e o investimento nessas 
matérias-primas;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/22

Alteração 22
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 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 reduzir o consumo, a 
aumentar a eficiência na utilização dos 
recursos, a promover a economia circular 
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 e, em particular, com 
requisitos de sustentabilidade para a 
extração e transformação de matérias-
primas; destaca, 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 
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Global; Balcãs Ocidentais, na Europa Oriental, na 
América Latina e em África, e com a China 
e outros países em desenvolvimento do Sul 
Global; salienta que as parcerias 
comerciais no domínio das matérias-
primas essenciais devem dar prioridade à 
eficiência na utilização dos recursos e a 
alternativas mais ecológicas e exigir que 
os parceiros respeitem as mais elevadas 
normas ambientais, sociais e em matéria 
de direitos humanos;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/23

Alteração 23
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 76

Proposta de resolução Alteração

76. Sublinha que os futuros acordos de 
comércio livre e de parceria da UE podem 
proporcionar não só uma maior segurança 
do aprovisionamento, mas também um 
quadro político e económico fiável, e que 
devem incluir disposições específicas sobre 
matérias-primas essenciais, tal como 
anunciado pela Comissão na sua estratégia 
«Comércio para Todos», a fim de 
promover a cooperação, assegurar o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais, eliminar e evitar restrições à 
exportação e cumprir as atuais regras para 
investimentos diretos estrangeiros 
aplicáveis antes e após o estabelecimento; 
insta a Comissão a reforçar o 
acompanhamento e a aplicação dos acordos 
de comércio livre, designadamente os 
capítulos relativos ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável, por forma a 
assegurar que os compromissos e as 
disposições em matéria de 
aprovisionamento responsável de matérias-
primas essenciais sejam definidos e 
cumpridos pelos parceiros comerciais e que 
sejam tidas em conta as eventuais 
preocupações das comunidades afetadas 
pelas atividades extrativas; sublinha que 
esta deve ser uma das tarefas prioritárias do 
alto responsável pela execução da política 
comercial;

76. Sublinha que os futuros acordos de 
comércio livre e de parceria da UE podem 
proporcionar não só uma maior segurança 
do aprovisionamento, mas também um 
quadro político e económico fiável, e que 
devem incluir disposições específicas sobre 
matérias-primas essenciais, tal como 
anunciado pela Comissão na sua estratégia 
«Comércio para Todos», a fim de 
promover a cooperação, assegurar o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais, eliminar e evitar restrições à 
exportação e cumprir as atuais regras para 
investimentos diretos estrangeiros 
aplicáveis antes e após o estabelecimento; 
é de opinião que, nos capítulos dos 
acordos de comércio livre (ACL) sobre 
energia e matérias-primas, devem ser 
incluídos requisitos de sustentabilidade 
específicos, sancionáveis e concretos, 
nomeadamente em matéria de 
transparência, participação, 
rastreabilidade e aprovisionamento 
responsável; insta a Comissão a reforçar o 
acompanhamento e a aplicação dos acordos 
de comércio livre, designadamente os 
capítulos relativos ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável, por forma a 
assegurar que os compromissos e as 
disposições em matéria de 
aprovisionamento responsável de matérias-
primas essenciais sejam definidos e 
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cumpridos pelos parceiros comerciais e que 
sejam tidas em conta as eventuais 
preocupações das comunidades afetadas 
pelas atividades extrativas; sublinha que 
esta deve ser uma das tarefas prioritárias do 
alto responsável pela execução da política 
comercial;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/24

Alteração 24
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 76-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 76-A. Saúda o facto de a Comissão se ter 
comprometido a realizar uma avaliação 
ex post do impacto dos acordos da UE em 
aspetos ambientais fundamentais, 
incluindo o clima; apela à definição de 
um calendário concreto e salienta que as 
avaliações devem conduzir, se necessário, 
a uma revisão dos acordos existentes a 
fim de abordar os impactos negativos 
identificados; salienta o papel das 
avaliações de impacto específicas ex ante, 
intercalar e ex post no que se refere aos 
fluxos comerciais de matérias-primas 
essenciais facilitados pelos ACL;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/25

Alteração 25
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 79

Proposta de resolução Alteração

79. Sublinha que um sistema 
multilateral de comércio baseado em regras 
plenamente funcional é fundamental para 
garantir fluxos comerciais abertos e 
sustentáveis de matérias-primas essenciais; 
manifesta preocupação quanto à 
aplicação de restrições à exportação de 
matérias-primas essenciais por parte de 
alguns membros da OMC, incluindo a 
China, e insta todos os membros a 
absterem-se de prosseguir tais práticas; 
exorta a Comissão, por conseguinte, a 
utilizar as instâncias internacionais para 
pôr termo a essas restrições à exportação 
de matérias-primas essenciais que 
distorcem a concorrência; reitera, neste 
contexto, o seu apelo à Comissão para que 
redobre os seus esforços no sentido de 
alcançar uma reforma ambiciosa da OMC, 
a fim de lutar contra as distorções do 
comércio internacional e as práticas 
comerciais desleais, proporcionar um 
ambiente comercial internacional estável e 
previsível e assegurar uma concorrência 
efetiva a nível mundial;

79. Sublinha que um sistema 
multilateral de comércio baseado em regras 
plenamente funcional é fundamental para 
garantir fluxos comerciais abertos e 
sustentáveis de matérias-primas essenciais; 
assinala a aplicação de restrições à 
exportação de matérias-primas essenciais 
por parte de alguns membros da OMC, 
incluindo a China; exorta a Comissão a 
utilizar as instâncias internacionais para 
dar resposta a essas restrições à exportação 
de matérias-primas essenciais que 
distorcem a concorrência; reitera, neste 
contexto, o seu apelo à Comissão para que 
redobre os seus esforços no sentido de 
alcançar uma reforma ambiciosa da OMC, 
a fim de lutar contra as distorções do 
comércio internacional e as práticas 
comerciais desleais, proporcionar um 
ambiente comercial internacional estável e 
previsível, assegurar uma concorrência 
efetiva a nível mundial e, em particular, 
eliminar distorções como as subvenções a 
atividades prejudiciais para o ambiente, 
como é o caso das subvenções aos 
combustíveis fósseis, que, além de 
distorcerem os mercados, também 
contribuem para a dependência excessiva 
do consumo de recursos naturais;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/26

Alteração 26
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 81

Proposta de resolução Alteração

81. Congratula-se com a iniciativa 
conjunta UE-EUA que visa solucionar o 
excesso de capacidade mundial em matéria 
de aço e alumínio e apela à adoção de 
medidas globais e rápidas para exigir 
responsabilidades a países como a China, 
que apoiam políticas que distorcem o 
comércio; recorda à Comissão, contudo, 
que por enquanto os direitos aduaneiros 
da «secção 232» dos EUA continuam 
plenamente em vigor e que esta questão 
deve ser resolvida com urgência;

81. Congratula-se com a iniciativa 
conjunta UE-EUA que visa solucionar o 
excesso de capacidade mundial em matéria 
de aço e alumínio e apela à adoção de 
medidas globais e rápidas para exigir 
responsabilidades a países como a China, 
que apoiam políticas que distorcem o 
comércio; 

Or. en


