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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que uma política comercial estratégica é um instrumento essencial para 
promover a transição para a economia circular e a Agenda da UE e da ONU para o 
Desenvolvimento Sustentável a nível mundial até 2030, e sublinha, por conseguinte, a 
importância de garantir que os acordos comerciais e de investimento são coerentes com 
as políticas em matéria de economia circular; considera que os acordos comerciais 
devem conter disposições juridicamente sólidas, a fim de salvaguardar a legislação 
pertinente da UE em matéria de economia circular da noção de obstáculo ao comércio; 
sublinha que o aumento da reutilização, reparação, retransformação e reciclagem pode 
reduzir a dependência da UE das importações de matérias-primas; chama a atenção para 
a necessidade de dissociar o crescimento económico da utilização dos recursos, a fim de 
assegurar a resiliência e a sustentabilidade a longo prazo das cadeias de valor mundiais, 
mantendo simultaneamente um nível equitativo de concorrência, e recorda a 
necessidade de reduzir os resíduos; insta a Comissão a adaptar a Estratégia da UE para 
as matérias-primas em conformidade; sublinha que a transição de uma economia linear 
para uma economia circular deve ser inclusiva e colaborativa em todos os seus aspetos;

2. Reconhece a necessidade de um quadro jurídico abrangente sobre a economia circular 
que dê à UE uma vantagem no desenvolvimento de normas relevantes, incluindo a nível 
internacional; pede à Comissão que reforce o controlo dos movimentos transfronteiriços 
de resíduos perigosos e da sua eliminação, em conformidade com a Convenção de 
Basileia, incluindo as suas alterações de 2019 no que respeita aos movimentos 
transfronteiriços de resíduos de plástico; lamenta a ausência de normas internacionais e 
europeias em matéria de qualidade dos resíduos, matérias-primas secundárias e produtos 
reciclados, retransformados e reparados, e de critérios de estabelecimento do fim do 
estatuto de resíduo, uma vez que tal constitui um entrave a uma política comercial 
viável conducente à economia circular; considera que a harmonização e normalização 
das normas internacionais e europeias nesta matéria contribuiria grandemente para 
integrar os objetivos da economia circular na política comercial; insta, por conseguinte, 
a Comissão a apresentar normas harmonizadas em matéria de qualidade dos resíduos, 
materiais reciclados, possibilidade de reciclagem e reparação, critérios de 
estabelecimento do fim do estatuto de resíduo, bem como normas em matéria de 
resíduos recicláveis, a incluí-las nos futuros acordos de comércio livre e a introduzi-las 
a nível internacional juntamente com novas iniciativas em matéria de infraestruturas 
adequadas que garantam uma recolha seletiva de elevada qualidade; recorda o 
compromisso assumido pela Comissão no âmbito do Pacto Ecológico Europeu no 
sentido de a UE deixar de exportar os seus resíduos; considera, por conseguinte, que 
uma revisão do Regulamento Transferências de Resíduos constituiria uma oportunidade 
para pôr termo à exportação dos problemas da UE em matéria de resíduos, pelo que se 
congratula com o anúncio da Comissão de revisão deste regulamento;

3. Observa que, na transição para uma economia circular, deve ser prestada especial 
atenção às principais cadeias de abastecimento em que a dependência da UE de fontes 
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não fiáveis de matérias-primas é particularmente elevada e às cadeias de valor em que a 
pegada ambiental da UE é significativa e deve ser reduzida; considera que a economia 
circular pode ser um instrumento para maximizar a competitividade da UE; recorda que 
devem ser evitados encargos regulamentares desnecessários e que devem ser garantidas 
condições equitativas para as empresas da UE; salienta que a melhoria das taxas de 
reciclagem de metais e minerais usados nas tecnologias ecológicas e digitais poderia 
contribuir para aumentar a resiliência da Europa em consonância com os esforços para 
alcançar uma autonomia estratégica aberta;

4. Sublinha a necessidade de transparência e de uma maior rastreabilidade nestas cadeias 
de abastecimento e insta a Comissão a abordar especificamente a utilização eficiente 
dos recursos e os padrões sustentáveis de produção e consumo no sector do vestuário no 
âmbito da sua futura «Estratégia da UE para os têxteis»;

5. Salienta, a este respeito, a necessidade de integrar o aspeto da resiliência no Plano de 
Ação para a Economia Circular e de abordar com os nossos parceiros comerciais 
questões como o reforço da resiliência nas cadeias de produção, um mercado de 
trabalho resiliente e a melhoria da resiliência do nosso ambiente; apela a uma 
abordagem aos contratos públicos na nossa política comercial que preveja a preferência 
por materiais de longa duração, reparáveis e reciclados ou recicláveis em concursos 
públicos e que acomode estratégias de descentralização pela sua contribuição para a 
resiliência;

6. Congratula-se com a iniciativa prevista para uma economia circular no domínio da 
eletrónica e sublinha a necessidade de, neste contexto, definir a forma como os resíduos 
eletrónicos podem ser exportados para reutilização e reciclagem; lamenta o facto de os 
resíduos eletrónicos da União Europeia serem, com frequência, separados em países em 
desenvolvimento onde as normas em matéria de saúde e segurança nem sempre são 
respeitadas; salienta que a economia circular europeia deve contribuir mais para 
melhorar as condições de trabalho noutras partes do mundo; recorda que, caso haja 
incerteza quanto ao pleno respeito de normas sociais, sanitárias e ambientais elevadas 
nos países terceiros onde os resíduos exportados são reciclados, a melhoria da 
reciclagem de resíduos dentro das fronteiras da UE deve ser uma prioridade;

7. Recorda que, para além da adoção de medidas para alcançar o objetivo da UE de 
neutralidade climática até 2050, é necessário abordar a questão da pegada de carbono na 
procura da UE de produtos importados; exorta a Comissão a identificar e a eliminar os 
obstáculos ao crescimento ecológico e à ecoinovação, bem como aqueles que impedem 
ou restringem o acesso ao mercado de produtos circulares provenientes do exterior da 
UE; insta a Comissão a investigar as possibilidades e os benefícios da redução das 
barreiras pautais e não pautais relativas a determinados produtos e serviços, a fim de 
incentivar o desenvolvimento da economia circular, incluindo no contexto da revisão 
em curso do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) da UE; neste contexto, 
incentiva a Comissão a acrescentar a dimensão de economia circular ao âmbito de 
aplicação das negociações sobre o Acordo em matéria de Bens Ambientais, as quais 
devem ser intensificadas; insta a Comissão a ter em conta as necessidades especiais das 
pequenas e médias empresas (PME) da UE, a ajudar as PME a integrar a economia 
circular nos seus modelos de negócio, nomeadamente através de incentivos, e a 
apoiá-las na aplicação de estratégias empresariais para exportar produtos circulares, em 
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particular através do lançamento de um instrumento de avaliação dos riscos para as 
regras de origem, tal como está atualmente a ser analisado pela Comissão; solicita à 
Comissão que assuma um papel de liderança no âmbito da OMC no sentido de tratar os 
produtos em função do seu conteúdo de carbono, como forma de criar condições 
regulamentares uniformes;

8. Congratula-se com a inclusão dos diferentes aspetos da economia circular nos acordos 
comerciais existentes, através dos capítulos de desenvolvimento sustentável, bem como 
com a inclusão de uma menção explícita à economia circular nos futuros acordos 
atualmente em fase de negociação; insta a Comissão a assegurar que todos os 
instrumentos comerciais existentes, incluindo os ACL, reflitam os objetivos da 
economia circular através da inclusão de capítulos exigentes, vinculativos e aplicáveis 
em matéria de desenvolvimento sustentável - que prevejam mecanismos de avaliação de 
impacto em matéria de sustentabilidade conformes com as normas da OMC -, bem 
como de modelos empresariais competitivos que incentivem o comércio de materiais 
reciclados em vez de materiais primários; exorta a Comissão a avaliar a forma de 
equilibrar o reforço do comércio de produtos reciclados com a manutenção de normas 
de qualidade elevadas e a proteção dos consumidores; sugere que a economia circular 
seja abordada de forma transversal em todos os capítulos pertinentes dos ACL; sublinha 
a necessidade de tornar a aplicação efetiva dos acordos comerciais uma tarefa prioritária 
do alto responsável pela execução da política comercial; exorta a Comissão a encetar 
um diálogo com os nossos parceiros nos ACL existentes sobre se os acordos apoiam a 
transição para uma economia circular; salienta a oportunidade de utilizar os mecanismos 
cooperativos dos capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável para 
colaborar com os países terceiros na promoção da economia circular; solicita à 
Comissão que faça progressos na OMC no que respeita ao reconhecimento dos 
processos e métodos de produção como elemento para distinguir entre produtos com 
especial incidência nos métodos de produção circular;

9. Incentiva a Comissão a encetar diálogos abertos e transparentes e a colaborar com os 
parceiros comerciais da UE para continuar a apoiar os objetivos da economia circular; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem mais esforços nos fóruns 
internacionais (CNUCED, OMC, G20, G7) no sentido de prosseguir a agenda da UE 
para a economia circular e assegurar condições de concorrência equitativas a nível 
mundial com parceiros internacionais, através da possibilidade de explorar o conceito 
de passaportes digitais para promover a disponibilidade de dados relacionados com o 
conteúdo, a pegada de carbono e a reciclabilidade dos produtos, a fim de permitir uma 
melhor circularidade e promover a responsabilidade alargada do produtor, bem como a 
sustentabilidade das escolhas do consumidor; sugere também, a este respeito, que a 
Comissão colabore com as organizações multilaterais pertinentes no sentido de alcançar 
um acordo quanto a um rótulo internacional que seja de fácil compreensão para os 
consumidores e indique se os produtos podem ser reciclados; salienta ainda que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os países parceiros menos desenvolvidos 
podem participar na economia circular e beneficiar desta; solicita uma avaliação do 
impacto do aumento das taxas de reciclagem dentro da UE sobre os países que 
dependem fortemente das importações de resíduos; exorta a Comissão a integrar os 
princípios da economia circular na sua estratégia «Rumo a uma estratégia abrangente 
para África», em particular; insta a Comissão a utilizar a ajuda ao comércio e o SPG+ 
para ajudar os países em desenvolvimento a adotarem práticas da economia circular, 
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incluindo as normas dos produtos;

10. Salienta que é possível criar oportunidades para os países terceiros quando os fluxos de 
resíduos são exportados da UE de uma forma socialmente justa, limpa e controlada, e 
que a proximidade entre os centros de fabrico e as instalações de reciclagem se pode 
traduzir em ganhos em termos de eficiência económica, conduzindo ao surgimento de 
«campeões» em reciclagem e infraestruturas de triagem e processamento de primeira 
qualidade e impulsionando o volume e a qualidade da reciclagem a nível global;

11. Chama a atenção para o risco de «dumping» ambiental associado à comercialização de 
matérias-primas secundárias ou de bens em segunda mão, tendo em conta que as 
normas ambientais são mais elevadas na Europa do que num país terceiro, o que 
colocaria em causa as ações climáticas e ambientais a nível mundial e dificultaria a 
transição sustentável nos países terceiros;

12. Insiste na importância de promover e facilitar o consumo de produtos agrícolas e 
alimentares provenientes de explorações agrícolas locais.
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