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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o novo plano de ação para a economia circular

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de março de 2020, intitulada «Um 
novo Plano de Ação para a Economia Circular: Para uma Europa mais limpa e mais 
competitiva» (COM (2020) 0098),

– Tendo em conta o primeiro Plano de Ação para a Economia Circular, lançado em 2015 
(Comunicação da Comissão, de 2 de dezembro de 2015, intitulada «Fechar o ciclo – 
plano de ação da UE para a economia circular» (COM (2015) 0614)), e as medidas 
tomadas no âmbito desse plano,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de julho de 2020, sobre a estratégia para os 
produtos químicos num contexto de sustentabilidade1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre uma estratégia 
europeia para os plásticos na economia circular3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre a aplicação do 
pacote de medidas relativas à economia circular: opções para examinar a relação entre 
as legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos e aos resíduos4,

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 31 de maio de 2018, sobre a 
aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica5,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico 
no ambiente6,

– Tendo em conta a revisão da legislação da UE em matéria de resíduos, adotada em 
2018: Diretiva (UE) 2018/851, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 2008/98/CE 
relativa aos resíduos7; Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos 
de embalagens8; Diretiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, que altera a Diretiva 1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0201.
2 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
3 JO C 433 de 23.12.2019, p. 136.
4 JO C 433 de 23.12.2019, p. 146.
5 JO C 76 de 9.3.2020, p. 192.
6 JO L 155 de 12.6.2019, p. 1.
7 JO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
8 JO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
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aterros9; e Diretiva (EU) 2018/849 que altera as Diretivas 2000/53/CE relativa aos 
veículos em fim de vida, 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores e respetivos 
resíduos, e 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos10,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de janeiro de 2017, sobre o papel 
da produção de energia a partir de resíduos na economia circular (COM(2017)0034),

– Tendo em conta o Relatório do Painel Internacional de Recursos intitulado «Global 
Resources Outlook 2019» (Perspetivas mundiais em matéria de recursos 2019)11,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão do 
Comércio Internacional, da Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar (A9-0000/2020),

A. Considerando que, a menos que se reduza a nossa utilização de recursos, o mundo 
consumirá recursos como se existissem três planetas, e que a redução da nossa 
utilização total de recursos naturais e dos resíduos é o objetivo global da economia 
circular;

B. Considerando que até 80 % dos impactos ambientais dos produtos são determinados 
durante a fase de conceção;

C. Considerando que, segundo um estudo recente da empresa Cambridge Econometrics, a 
economia circular pode gerar um aumento adicional de 0,5 % do PIB da UE e criar 
cerca de 700 000 novos postos de trabalho até 2030;

1. Congratula-se com o novo Plano de Ação da Comissão para a economia circular; 
salienta que a economia circular é fundamental para reduzir a pegada ambiental global 
da produção e do consumo europeus e para alcançar os objetivos climáticos do Acordo 
de Paris;

2. Sublinha que a economia circular pode fornecer soluções para os novos desafios criados 
e evidenciados pela crise de COVID-19, ao reduzir a vulnerabilidade das cadeias de 
valor na UE e a nível mundial;

3. Considera que uma economia circular é o caminho para a UE e as empresas europeias 
se manterem competitivas num mercado global; insta, por conseguinte, a Comissão e os 
Estados-Membros a orientar os investimentos para reforçar as iniciativas em matéria de 
economia circular; considera que o plano de recuperação económica da UE («Next 
Generation EU») deve ser utilizado para introduzir iniciativas e infraestruturas de 

9 JO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
10 JO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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economia circular;

4. Solicita à Comissão que proponha uma meta da UE relativa à redução da utilização de 
matérias-primas primárias;

5. Salienta as oportunidades de combinar as soluções da economia circular com a 
digitalização; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que desenvolvam políticas de 
apoio a novos modelos de negócio sustentáveis baseados em abordagens «produto como 
um serviço»;

6. Sublinha a necessidade de criar incentivos económicos à inovação no domínio das 
soluções circulares e solicita que a nova estratégia industrial para a Europa e a estratégia 
para as PME prevejam apoios nesta matéria; salienta o papel específico que as PME 
(pequenas e médias empresas) e as «startups» desempenham na transição para uma 
economia circular;

Um quadro estratégico para a sustentabilidade dos produtos

7. Sublinha que os produtos sustentáveis devem passar a ser a norma no mercado da UE e 
que a redução da utilização de recursos, a retenção de valor na economia, a prevenção 
dos resíduos, a conceção com a preocupação de reciclar e reutilizar e os benefícios para 
os consumidores devem orientar o novo quadro estratégico para a sustentabilidade dos 
produtos;

8. Apoia vivamente o alargamento do âmbito de aplicação da Diretiva Conceção 
Ecológica, para incluir os produtos não relacionados com o consumo de energia e 
estabelecer normas em matéria de durabilidade, possibilidade de reutilização, 
possibilidade de reparação, possibilidade de atualização, reciclabilidade e eficiência em 
termos de recursos e energia, e convida a Comissão a apresentar uma proposta sobre 
esta matéria em 2021;

9. Incentiva a Comissão a propor metas no que se refere à eficiência na utilização dos 
recursos e à pegada ambiental para cada categoria de produtos e a introduzir metas 
específicas por produto no que respeita à respetiva incorporação de materiais reciclados, 
assegurando, assegurando simultaneamente o desempenho e a segurança dos produtos 
em causa;

10. Apoia o projeto de introduzir passaportes digitais dos produtos, a fim de ajudar as 
empresas e os consumidores a acompanhar os impactos ambientais de um produto ao 
longo da cadeia de valor;

11. Sublinha o objetivo de alcançar ciclos de materiais não tóxicos e reitera as posições 
tomadas na sua Resolução sobre uma estratégia para os produtos químicos num 
contexto de sustentabilidade;

12. Sublinha o direito dos consumidores a uma informação mais precisa e exata sobre os 
impactos ambientais dos produtos e serviços e solicita à Comissão que apresente 
propostas para fundamentar as alegações ambientais através de métodos de cálculo 
sólidos e harmonizados;
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13. Apoia as iniciativas previstas para melhorar a durabilidade e a reparabilidade dos 
produtos em conformidade com a hierarquia da gestão dos resíduos, reforçando 
simultaneamente os direitos dos consumidores; congratula-se, por conseguinte, com a 
iniciativa prevista relativa ao «direito à reparação»;

14. Sublinha a necessidade de desenvolver o mercado interno dos produtos sustentáveis e 
considera que o setor público deve ir à frente; apoia o estabelecimento de metas e 
critérios mínimos obrigatórios para os contratos públicos ecológicos;

15. Sublinha a necessidade de promover uma reciclagem de alta qualidade e de manter 
sistemas de gestão circular de materiais limpos e sustentáveis;

16.  Insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiar o desenvolvimento de novas 
tecnologias inovadoras, em particular, a reciclagem reforçada, e de tecnologias digitais, 
por exemplo, a tecnologia de cadeia de blocos, que podem apoiar o desenvolvimento da 
economia circular através do acompanhamento, do rastreio e da cartografia dos 
recursos;

17. Salienta a necessidade de se ter em conta o ciclo de vida de um produto e o impacto dos 
produtos semiacabados, das peças sobresselentes e dos subprodutos ao longo da cadeia 
de valor, aquando da definição das normas relativas aos produtos; considera que estas 
normas devem ser definidas através de um processo aberto, transparente e com base 
científica, com a participação das partes interessadas relevantes;

18. Salienta a necessidade de coerência das políticas e solicita à Comissão que reveja de 
forma crítica as políticas existentes, para assegurar condições de concorrência 
equitativas para os processos de produção e os modelos de negócio circulares;

Principais cadeias de valor dos produtos: eletrónica e TIC

19. Apoia a Iniciativa sobre a Eletrónica Circular, que tratará das lacunas em matéria de 
durabilidade, conceção circular, prevenção de resíduos e recolha e reciclagem de 
resíduos; solicita a harmonização das infraestruturas de reciclagem de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos na UE;

Principais cadeias de valor dos produtos: baterias e veículos

20. Sublinha a importância de uma abordagem estratégica em relação ao quadro legislativo 
referente às baterias e aos veículos, no contexto da transição para uma mobilidade limpa 
e das políticas no domínio das matérias-primas críticas;

21. Solicita um novo quadro regulamentar relativo às baterias que inclua a conceção 
ecológica, a melhoria da recolha, a reutilização e a reciclagem, a valorização de 
materiais valiosos, a informação dos consumidores, os impactos ambientais ao longo do 
ciclo de vida e o aprovisionamento sustentável;

Principais cadeias de valor dos produtos: embalagens

22. Reitera o objetivo de tornar todas as embalagens reutilizáveis ou recicláveis de forma 
economicamente viável até 2030 e solicita à Comissão que apresente sem demora uma 
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proposta legislativa que contenha medidas para reduzir as embalagens em excesso e 
promover a reutilização;

23. Sublinha o papel essencial das embalagens no que se refere à segurança dos produtos, 
em especial, a segurança dos alimentos, e à higiene; pede, contudo, à indústria que se 
comprometa a reduzir a quantidade de embalagens que produz e a desenvolver soluções 
de embalagem mais eficientes e circulares, e incentiva iniciativas como a Aliança para 
os Plásticos Circulares;

Principais cadeias de valor dos produtos: plásticos

24. Insta a Comissão a combater os microplásticos de uma forma global, nomeadamente 
através da adoção de um plano abrangente de supressão gradual dos microplásticos 
adicionados intencionalmente e através de novas medidas, inclusive regulamentares, 
contra a libertação não intencional de plásticos provenientes, por exemplo, de têxteis, 
pneus e péletes de plástico; salienta a necessidade de preencher as lacunas do 
conhecimento científico sobre os microplásticos;

Principais cadeias de valor dos produtos: têxteis

25. Sublinha a importância de uma nova estratégia global da UE para os têxteis, para 
promover a sustentabilidade no setor têxtil da UE e tratar da gama completa de 
impactos ambientais ao longo da cadeia de valor;

26. Congratula-se com a aplicação do novo quadro estratégico para os produtos têxteis; 
solicita, nomeadamente, a adoção de medidas contra a perda de microfibras;

Principais cadeias de valor dos produtos: construção e edifícios

27. Solicita à Comissão que integre plenamente os princípios da economia circular na 
próxima vaga de reabilitação;

Principais cadeias de valor dos produtos: alimentos, água e nutrientes

28. Insta a Comissão a apresentar propostas para realizar o objetivo de reduzir para metade 
o desperdício alimentar até 2030;

29. Sublinha o papel importante dos produtos biobaseados, incluindo uma melhor 
valorização dos biorresíduos, na transição para uma economia circular neutra em 
carbono;

30. Solicita à Comissão que tome medidas para a utilização dos nutrientes agrícolas em 
circuito fechado e para permitir uma maior utilização de estrume animal reciclado e de 
outros nutrientes orgânicos em vez de fertilizantes químicos, tendo em conta 
simultaneamente a proteção do ambiente e dos ecossistemas;

Menos resíduos, mais valor

31. Sublinha a importância de priorizar a prevenção de resíduos, de acordo com a hierarquia 
da gestão dos resíduos da UE, e solicita à Comissão que proponha metas vinculativas 
específicas de redução de resíduos e metas relativas a um limite máximo para a 
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produção de resíduos finais;

32. Considera que o facto de os preços não serem competitivos e a falta de matérias-primas 
secundárias fazem parte dos principais obstáculos a uma economia circular; pede à 
Comissão que avalie as medidas para tornar as matérias-primas secundárias mais 
competitivas, por exemplo, incentivos económicos, nomeadamente recompensas pela 
poupança de CO2, medidas fiscais, os contratos públicos e a aplicação da 
responsabilidade alargada do produtor;

33. Apoia energicamente a ambição de criar um mercado da UE eficaz para as matérias-
primas secundárias e sublinha que serão necessárias normas comuns para esse fim; 
solicita à Comissão que proponha critérios de estabelecimento do fim do estatuto de 
resíduo para os principais fluxos de resíduos;

34. Recorda as metas da UE em matéria de resíduos e sublinha que os Estados-Membros 
devem, como primeira prioridade, abandonar a deposição em aterro, em 
conformidade com a hierarquia da gestão dos resíduos;

Colocar a circularidade ao serviço das pessoas, das regiões e das cidades

35. Reconhece o importante papel do poder regional e das comunidades locais na gestão 
dos resíduos; solicita à Comissão que apoie a criação de polos de circularidade em todas 
as regiões e comunidades locais europeias;

Liderança do esforço a nível mundial

36. Apoia a ambição da Comissão de rever o Regulamento sobre as transferências de 
resíduos, para parar de exportar os problemas da UE em matéria de resíduos para países 
terceiros; pede à Comissão que considere também a concessão de incentivos financeiros 
para limitar as exportações de resíduos;

37. Solicita aos produtores europeus que aceitem a responsabilidade quando vendem 
produtos em países terceiros e propõe que a indústria se comprometa a participar em 
programas de compensação de resíduos através da criação de sistemas de recolha 
seletiva;

°

° °

38. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 2050, estaremos a consumir como se existissem três planetas da Terra. Como os nossos 
recursos naturais são finitos e o nosso clima está a mudar, é necessário afastarmo-nos do 
modelo «extrair-produzir-descartar» da nossa sociedade atual e ter como objetivo uma 
economia circular. A Europa está agora no meio da sua recuperação de uma crise sanitária e 
económica sem precedentes, que revela a fragilidade dos nossos recursos e das nossas cadeias 
de valor. Devemos aproveitar a dinâmica criada e tratar dos obstáculos que impedem as 
soluções circulares de ter êxito.

O novo Plano de Ação para a Economia Circular (CEAP 2.0) está enquadrado nos objetivos 
climáticos acordados no Pacto Ecológico Europeu e no Acordo de Paris. Enquanto o primeiro 
Plano de Ação para a Economia Circular, de 2015, se centrava na reciclagem dos produtos, 
este segundo sublinha as ações preventivas a empreender especificamente no domínio da 
prevenção e gestão de resíduos. A meta estabelecida pelo Governo neerlandês, uma redução 
da utilização de recursos em 50 % até 2030, pode ser uma fonte de inspiração para a UE.12

Uma economia circular não só reduzirá drasticamente as emissões de CO2 da UE, mas 
também estimulará o crescimento económico e criará oportunidades de emprego de que a 
Europa necessita para recuperar. Segundo as estimativas, o CEAP 2.0 pode criar 700 000 
postos de trabalho na UE até 2030 e o crescimento do PIB da UE aumentará em 0,5 %13. A 
economia circular pode servir de base a uma digitalização suplementar da nossa sociedade e à 
expansão de uma economia da locação plenamente desenvolvida, sendo o modelo «produto 
como um serviço» um dos principais modelos de negócio previstos no plano de ação.

Atualmente, a produção de materiais que utilizamos diariamente é responsável por 45 % das 
emissões de CO2. Para transformar a nossa economia de uma forma profunda numa economia 
circular, precisamos de uma abordagem holística, baseada em avaliações adequadas, para 
tomar decisões políticas com base científica. Os princípios da circularidade e da 
sustentabilidade devem ser garantidos em todas as fases da cadeia de valor, para que o CEAP 
2.0 tenha êxito. Ao mesmo tempo, a inovação é fundamental, porque o modelo circular 
assenta em novas tecnologias, muitas delas digitais.

Quadro estratégico para a sustentabilidade dos produtos

O CEAP 2.0 deve procurar inverter a tendência de nivelamento por baixo para o nivelamento 
por cima. Precisamos de procurar novas tecnologias nas quais investir para garantir que um 
produto reciclado tenha a mesma qualidade que um produto fabricado a partir de material 
virgem.

O relatório apoia plenamente o objetivo da Comissão de se centrar na pegada ambiental dos 
produtos, porque 80 % do impacto ambiental dos produtos é determinado na fase de 
conceção. Por conseguinte, o presente relatório tem como ponto central não só as metas em 

12 «Nederland Circulair in 2050», https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, p.7. 
13 Serviços de Estudos do Parlamento Europeu, Economia Circular, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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matéria de eficiência dos recursos por categoria de produto, mas também a introdução de 
metas específicas em matéria de incorporação de material reciclado, garantindo 
simultaneamente o seu desempenho e segurança, com base em métodos de cálculo fiáveis.

Numa sociedade digitalizada, os consumidores e os produtores exigem informações 
atualizadas e rigorosas sobre a sustentabilidade dos seus produtos e das suas fontes. O 
presente relatório apoia as iniciativas da Comissão para introduzir passaportes digitais dos 
produtos. A avaliação de impacto ambiental deve também ter em conta as peças 
sobresselentes, os produtos semiacabados, a reciclabilidade e o impacto do ciclo de vida de 
um produto.

Capacitar os consumidores e os adquirentes públicos

Atualmente, só 14 % do PIB da UE corresponde ao poder de aquisição das autoridades 
públicas. A Comissão deve ser uma referência, adotando metas e critérios obrigatórios em 
matéria de contratos públicos ecológicos. Nesse sentido, a Comissão e os Estados-Membros 
podem ter um papel de «cliente pioneiro». Outro elemento fundamental é o reforço dos 
direitos dos consumidores com a iniciativa «direito à reparação».

Circularidade no processo produtivo

Um processo de produção circular deve estar no centro da estratégia industrial da UE e é um 
fator essencial na transição para uma base industrial competitiva e neutra em termos de clima. 
Os materiais com uma origem sustentável têm um enorme potencial e apoiam o 
desenvolvimento do plano de ação sobre bioeconomia.

Tornar os processos de produção processos circulares depende grandemente do 
desenvolvimento de novas tecnologias. A Comissão e os Estados-Membros devem investir 
em desenvolvimentos inovadores, centrados especificamente no reforço da reciclagem e nas 
tecnologias digitais, para apoiar a economia circular e permitir a monitorização dos recursos.

O produto final não deve ser o único ponto focal de investimento, mas os investimentos 
devem também ser dirigidos para os produtos semiacabados, porque estes são também fatores 
importantes.

Principais cadeias de valor dos produtos

O presente relatório apoia a proposta da Comissão relativa à seleção de sete setores como as 
principais cadeias de valor a considerar no âmbito do CEAP 2.0, a saber: eletrónica e TIC; 
baterias e veículos; embalagens; plásticos; têxteis; construção e edifícios; alimentos, água e 
nutrientes. Estes setores têm um potencial elevadíssimo e terão um enorme efeito na criação 
de uma economia circular plenamente desenvolvida.

Vemos um forte impulso das PME e dos agentes da indústria para uma conversão para a 
economia circular, embora muitos deles sejam confrontados com obstáculos administrativos 
ou legislativos. Além disso, a pandemia em curso afetou profundamente os setores 
selecionados. O CEAP 2.0 será um caminho para uma recuperação resiliente e um novo 
período de prosperidade económica.

Eletrónica e TIC
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O CEAP 2.0 propõe a criação de uma Iniciativa sobre a Eletrónica Circular, que promoverá o 
prolongamento da vida útil, através da possibilidade de reutilização, da reparabilidade e da 
possibilidade de atualização. Uma correta implementação das infraestruturas de reciclagem 
terá um papel fundamental no desenvolvimento de uma indústria circular das TIC.

Baterias e veículos

O presente relatório aguarda com expectativa as propostas da Comissão sobre a Diretiva 
relativa às baterias e a Diretiva relativa às infraestruturas dos combustíveis alternativos, 
especialmente no que se refere aos aspetos relacionados com a conceção ecológica, a 
melhoria da recolha, a reutilização e a reciclagem, a valorização de materiais valiosos, a 
informação dos consumidores, os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida e o 
aprovisionamento sustentável. É necessário implementar uma mobilidade limpa e políticas no 
domínio das matérias-primas críticas.

Têxteis

Uma nova estratégia abrangente da UE para os têxteis será fundamental para tratar dos 
impactos ambientais e sociais deste setor. A Comissão deve propor medidas específicas sobre 
os têxteis, no âmbito do quadro estratégico para a sustentabilidade dos produtos, no que se 
refere à presença de microplásticos nos têxteis, considerando que os números variam entre 1 e 
35 % nos resíduos marinhos, bem como sistemas de medição e preventivos harmonizados 
para controlar a libertação intencional ou involuntária resultante da perda de microfibras.

Plásticos

Juntamente com os têxteis, os pneus e os péletes, os plásticos são os maiores contribuintes 
para a presença de microplásticos primários no ambiente, enquanto uma parte ainda maior 
desta poluição provém da degradação dos macroplásticos libertados no meio marinho.

Embalagens

As embalagens são essenciais para a segurança e a higiene dos produtos, especialmente no 
setor alimentar e das bebidas. No entanto, tendo em conta a hierarquia da gestão dos resíduos, 
o ponto central deve passar a ser a reutilização das embalagens. Ao mesmo tempo, a 
embalagem deve ser mínima, garantindo simultaneamente a qualidade e a segurança do 
produto. O presente relatório pede também à indústria que se comprometa a proceder a uma 
redução de 50 % de todas as embalagens, tendo em mente substituir os plásticos por materiais 
sustentáveis e renováveis ou recicláveis até 2030.

Construção e edifícios

O setor da construção enfrenta dois desafios simultâneos: uma urbanização e um crescimento 
da população rápidos conduzirão a um número crescente de edifícios, enquanto os edifícios 
atuais carecem urgentemente de reabilitação e de melhorias na sua eficiência energética e 
utilização de energia14. A Comissão deve priorizar as suas propostas legislativas no âmbito da 
vaga de reabilitação e manifesta a sua esperança de que a Comissão reexamine os maiores 

14 «The Built Environment» (O ambiente construído), Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, p. 2-3.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf
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fluxos de resíduos, não esquecendo simultaneamente a comportabilidade do custo e a 
exequibilidade da proposta.

Alimentos, água e nutrientes

O presente relatório apoia as iniciativas legislativas destinadas a promover a reutilização das 
águas residuais nos processos agrícolas. A reutilização das águas residuais urbanas tratadas 
pode responder à escassez de água, aproveitando esta água reciclada para fins de irrigação 
agrícola. Além disso, a Comissão deve também examinar a utilização dos nutrientes agrícolas 
em circuito fechado e a consecução do objetivo de reduzir para metade o desperdício 
alimentar até 2030.

Menos resíduos, mais valor

Em 2035, a Europa defronta-se com os prazos difíceis relativos à meta de reciclagem de 65 % 
dos resíduos urbanos e ao máximo de 10 % de deposição em aterro. A UE deve estabelecer 
metas de prevenção em matéria de resíduos e não utilizar a deposição dos resíduos em aterro, 
sempre que existam tecnologias alternativas sustentáveis de gestão dos resíduos.

Colocar a circularidade ao serviço das pessoas, das regiões e das cidades

A economia circular não se desenvolverá com uma abordagem do topo para a base e necessita 
das comunidades locais e do poder regional enquanto precursores na execução do CEAP 2.0. 
No entanto, a Comissão deve promover a partilha de boas práticas em matéria de recolha de 
resíduos e de novas infraestruturas de triagem. 

Liderança do esforço a nível mundial 

No momento da redação do presente relatório, existem outras propostas legislativas que terão 
um papel fundamental na introdução do CEAP 2.0. Em primeiro lugar, é necessário 
implementar as alterações recentes da Convenção de Basileia relativas ao comércio de 
resíduos de plástico. Em segundo lugar, o relatório apoia a ambição da Comissão de rever o 
Regulamento sobre transferências de resíduos, em que se considera a possibilidade de 
estabelecer uma limitação da transferência de resíduos. A Comissão deve considerar a 
concessão de incentivos financeiros para parar a exportação. O presente relatório propõe 
também uma nova ideia que consiste num compromisso da indústria em participar em 
programas de compensação de resíduos, a fim de assegurar o fluxo de materiais secundários.


