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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o novo Plano de Ação da UE para as Matérias-Primas Críticas, com 
a criação da Aliança Europeia das Matérias-Primas e 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 abastecimento e dê prioridade à melhoria dos mecanismos globais e da UE 
para criar um ambiente comercial favorável para a indústria europeia; 

2. Salienta que a política comercial da UE desempenha um papel fundamental na melhoria 
do acesso da UE a matérias-primas essenciais, incluindo os metais de base, os minerais 
industriais, os agregados e os materiais bióticos, promovendo, ao mesmo tempo, normas 
sustentáveis, a boa governação e o aprovisionamento responsável; observa que a lista 
revista da UE de 2020 contém 30 matérias-primas essenciais, entre as quais quatro que 
foram recentemente acrescentadas; observa ainda que as crescentes tensões entre as 
principais potências puseram em evidência as vulnerabilidades estratégicas da UE, em 
particular no tocante à garantia dos recursos essenciais necessários, nomeadamente 
matérias-primas essenciais e materiais transformados, que são cruciais e necessários 
para concretizar o Pacto Ecológico e assegurar a transformação digital da economia da 
UE; faz notar que a monitorização das dependências dos produtos de base e a garantia 
do acesso às matérias-primas essenciais podem assegurar uma maior resiliência das 
cadeias de abastecimento sustentáveis; frisa que esses devem ser elementos-chave na 
concretização da autonomia estratégica aberta da UE;

3. Saúda a publicação da nova estratégia industrial atualizada1 e o seu apelo ao reforço da 
autonomia estratégica aberta da Europa e ao estabelecimento de novas parcerias com a 
indústria e com parceiros internacionais que partilham as mesmas ideias; congratula-se 
com o trabalho em curso da Comissão sobre as cadeias de abastecimento essenciais e 
sublinha a importância de alinhar as suas diferentes estratégias e políticas; salienta os 
riscos presentes nas cadeias de abastecimento essenciais que a crise da COVID-19 pôs 
em evidência e exorta a Comissão a adotar uma estratégia da UE para a resiliência e 
uma cadeia de abastecimento sustentável no seguimento da estratégia industrial da UE, 
que identifique as cadeias de abastecimento baseadas em matérias-primas essenciais 
cuja resiliência e sustentabilidade seriam reforçadas pela diversificação do 
abastecimento, pela relocalização das instalações de transformação e da extração, se 
aplicável, e pela constituição de reservas; apoia a inclusão das disposições em matéria 
de divulgação das informações necessárias para essa análise no âmbito da Diretiva 
Comunicação de Informações sobre Sustentabilidade das Empresas;

4. Apela, neste contexto, a uma maior cooperação dos investidores e de todas as partes 

1 Comunicação da Comissão, de 5 de maio de 2021, intitulada «Atualização da Nova Estratégia Industrial de 
2020: 
construir um mercado único mais forte para a recuperação da Europa» (COM(2021)0350).
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interessadas pertinentes, incluindo os intervenientes industriais ao longo da cadeia de 
valor, os Estados-Membros e as regiões, os sindicatos, a sociedade civil, as 
organizações de investigação e tecnologia, os investidores e as ONG nos setores da 
economia da UE mais afetados pelos estrangulamentos no fornecimento de matérias-
primas essenciais, seja através do quadro oferecido pela Aliança Europeia das Matérias-
Primas, seja formando alianças setoriais da indústria e das partes interessadas para fazer 
face à escassez no fornecimento de matérias-primas essenciais; acredita que essa 
cooperação deve ter como objetivo a análise dos estrangulamentos da cadeia de 
abastecimento, a constituição de reservas estratégicas como resposta às vulnerabilidades 
e o financiamento da investigação sobre a exploração de novos locais e tecnologias de 
aprovisionamento;

5. Defende a importância de alargar o âmbito da estratégia europeia para as matérias-
primas essenciais, cujo objetivo último consiste em traçar uma trajetória rumo a uma 
segurança e sustentabilidade acrescidas; destaca que esse esforço no sentido de alcançar 
uma maior resiliência deve incluir não apenas as matérias-primas essenciais, mas todas 
as matérias-primas, incluindo as secundárias, que constituam um elemento estratégico 
das principais cadeias de valor;

6. Toma nota, com preocupação, da previsão da Agência Internacional de Energia para 
2021, segundo a qual as necessidades de minerais essenciais do setor de energia a nível 
mundial poderão aumentar drasticamente, multiplicando-se por seis até 2040, devido à 
utilização desses minerais em baterias, tecnologias de energias renováveis e 
infraestruturas de rede2, e está convicto de que a significativa dependência da UE em 
relação às importações de matérias-primas essenciais, incluindo a dependência a 100 % 
em relação às importações de vários metais especiais e terras raras, compromete a sua 
autonomia estratégica e os seus objetivos geopolíticos; salienta que, tendo em conta que 
os planos de aprovisionamento e investimento da UE para muitas matérias-primas 
essenciais são insuficientes para satisfazer a procura interna e que os preços destas 
matérias são fixados a nível mundial, a indústria da UE enfrenta uma grande 
concorrência internacional no acesso às matérias-primas e é vulnerável às medidas de 
restrição das exportações tomadas por países terceiros; reconhece que é provável que o 
aumento da procura a nível mundial conduza a um aumento dos preços e incentiva a 
Comissão a apresentar uma análise a este respeito; entende que esta análise deve ser 
complementada por uma estratégia de comunicação sólida que explique aos cidadãos as 
potenciais contrapartidas; 

7. Insta, por conseguinte, a Comissão a – além de reforçar o aprovisionamento interno de 
matérias-primas – diversificar, tanto quanto possível, as fontes de abastecimento de 
matérias-primas essenciais, a aumentar a eficiência na utilização dos recursos e a 
reduzir a atual dependência de alguns países terceiros, desenvolvendo não só as 
capacidades de exploração mineira, mas também as instalações de transformação, 
refinação e reciclagem e apoiando investimentos que envolvam parceiros europeus 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 

2 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
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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 no âmbito da Conferência Trilateral 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, bem como com a China e outros países em 
desenvolvimento do Sul Global;

8. Realça que a extração de matérias-primas é, em muitos casos, prejudicial para o 
ambiente; entende, por conseguinte, que a economia circular da UE deve ser reforçada 
através do aumento da eficiência na utilização dos recursos, da intensificação da 
reciclagem de matérias-primas primárias e secundárias, do fomento das cadeias de 
abastecimento circulares, do avanço das cadeias de valor no fim da vida útil e da 
substituição e redução da utilização de matérias-primas essenciais nas cadeias de valor 
sempre que possível, por exemplo através de alternativas sintéticas; exorta a Comissão, 
à luz das incertezas associadas à evolução da situação geopolítica em todo o mundo e às 
potenciais tensões comerciais com os países ricos produtores não pertencentes à UE, 
devido a riscos ambientais e sociais, nomeadamente ativos irrecuperáveis e custos mais 
elevados da ação ambiental, a centrar-se também na segurança dos abastecimentos de 
matérias-primas essenciais na Europa, constituindo reservas estratégicas caso as 
análises demonstrem que tal seja adequado;

9. 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; 

10. Insta a Comissão, o Banco Europeu de Investimento e as outras instituições da UE, em 
cooperação com os parceiros internacionais, a promoverem e apoiarem investimentos 
em locais sustentáveis de aprovisionamento, transformação e refinação de matérias-
primas essenciais, em conformidade com as regras da UE, garantindo, assim, condições 
de concorrência equitativas; exorta a Comissão a reforçar a cooperação no domínio do 
aprovisionamento sustentável de matérias-primas essenciais com países terceiros, em 
particular com parceiros que partilham as mesmas ideias, como os EUA, no âmbito de 
políticas e instrumentos existentes e futuros da UE, incluindo as políticas de 
alargamento, vizinhança, desenvolvimento e cooperação, bem como no quadro do seu 
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compromisso com a Organização Mundial do Comércio (OMC), em conformidade com 
normas internacionais reconhecidas (por exemplo, as da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económicos e os Princípios Orientadores das Nações Unidas) e as 
iniciativas da indústria mundial em matéria de aprovisionamento responsável; exorta a 
Comissão a alinhar de forma coerente as suas ações no domínio das matérias-primas 
com outras iniciativas da UE que promovam a sustentabilidade, a fim de criar condições 
de concorrência equitativas e de racionalizar o quadro regulamentar para que as 
políticas não imponham encargos excessivos à indústria; 

11. Salienta que o reforço da economia circular dentro da UE e a melhoria das taxas de 
reciclagem da UE de metais e minerais essenciais necessários nas tecnologias 
ecológicas e digitais poderiam contribuir para aumentar a resiliência da Europa em 
consonância com os esforços para alcançar uma autonomia estratégica aberta; observa, a 
este respeito, que, na transição para uma economia circular, deve ser dada especial 
atenção às principais cadeias de abastecimento em que a dependência da UE de 
matérias-primas essenciais é particularmente elevada; exorta a Comissão a fazer avançar 
as nossas relações com os países parceiros em prol de uma economia circular mundial, 
propondo uma Aliança Mundial para a Economia Circular, a apresentar um acordo 
internacional sobre a gestão dos recursos naturais e a iniciar um debate na OMC sobre 
os condicionalismos resultantes da proibição do requisito de conteúdo local na expansão 
de uma economia circular, a construir uma parceria mais forte com as diferentes regiões 
do mundo, em particular com África, e a velar por que os acordos de comércio livre 
reflitam os objetivos reforçados da economia circular; considera que é importante 
reforçar a disponibilidade de matérias-primas secundárias, designadamente a sucata 
ferrosa e as terras raras, a fim de melhorar a resiliência e a circularidade do 
abastecimento de matérias-primas essenciais; 

12. Salienta que o comércio sustentável e a extração e aprovisionamento responsáveis, bem 
como o dever de diligência ao longo das cadeias de abastecimento, devem continuar a 
ser pedras angulares na aplicação do Plano de Ação da UE para as Matérias-Primas 
Críticas; solicita que as regras de origem sejam utilizadas de uma forma mais rigorosa 
para salvaguardar a produção de matérias-primas e evitar que sejam eludidas em regiões 
onde os operadores estão sujeitos a requisitos menos rigorosos em matéria de 
sustentabilidade e subvenções à indústria; sublinha que quaisquer novas atividades de 
aprovisionamento das empresas que operam no mercado da UE têm de obedecer ao 
disposto no Regulamento relativo aos Minerais de Conflito e às regras sobre 
aprovisionamento responsável descritas na Diretiva Divulgação de Informações Não 
Financeiras, bem como cumprir as normas internacionais em matéria de 
aprovisionamento responsável de mercadorias; solicita a proibição da importação de 
matérias-primas essenciais associadas a violações dos direitos humanos e dos direitos 
laborais, como o trabalho forçado ou o trabalho infantil;

13. Sublinha que é necessário reforçar os controlos das exportações da UE de fluxos de 
resíduos de matérias-primas essenciais, nomeadamente os resíduos eletrónicos, as 
baterias e os veículos em fim de vida, bem como os resíduos perigosos provenientes da 
extração de recursos, para evitar a poluição devida à reciclagem informal nos países em 
desenvolvimento e estabelecer condições de concorrência equitativas para os operadores 
de reciclagem que cumpram as normas necessárias para uma recuperação segura e 
eficiente; solicita que a Comissão tome medidas, de forma célere e eficaz, no sentido de 
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reapreciar e rever o Regulamento relativo a transferências de resíduos, para evitar, 
através do aumento das medidas e do reforço do sistema de inspeção, as exportações 
ilegais e questionáveis de resíduos que contenham matérias-primas essenciais; apela à 
adoção de um requisito geral que exija que os resíduos que contenham matérias-primas 
essenciais sejam exportados com a garantia de que serão tratados no país de destino em 
condições equivalentes às aplicáveis na Europa, de forma a não se perderem recursos 
através de operações de reciclagem informais, o que apoia igualmente a transição para a 
economia circular;

14. 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 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;

15. Congratula-se com a Declaração Conjunta da reunião trilateral dos ministros do 
Comércio do Japão, dos Estados Unidos e da Comissão, e apoia a proposta de definição 
de subvenções à indústria; congratula-se com o facto de essa definição ir além do 
Acordo sobre as Subvenções e as Medidas de Compensação da OMC e do Regulamento 
Antissubvenções da UE, e de fornecer uma definição mais ampla de subvenção; 
considera que estas medidas são cruciais para tornar equitativas as condições 
concorrenciais a nível internacional no domínio das matérias-primas essenciais, uma 
vez que as subvenções à indústria, nomeadamente na China, representam uma grave 
ameaça para a indústria e os trabalhadores da UE, pois distorcem a concorrência 
internacional;

16. 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;

17. Concorda com a avaliação da Comissão de que passar a utilizar o euro nos pagamentos 
das importações de matérias-primas essenciais da UE, em detrimento de outras moedas 
internacionais, teria algumas vantagens, como a redução dos níveis de volatilidade dos 
preços e ajudaria a tornar os importadores da UE e os exportadores de países terceiros 
menos dependentes dos mercados financeiros em dólares americanos;

18. Recorda que a política comercial da UE consiste em compromissos multilaterais e 
bilaterais, bem como em medidas autónomas, e, por conseguinte: 
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– 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;

– solicita à Comissão que estude novas soluções tecnológicas para melhorar a 
rastreabilidade nas cadeias de valor mundiais e recorda que a tecnologia das 
cadeias de blocos pode contribuir para este objetivo;

– congratula-se igualmente com os trabalhos preparatórios para a criação de um 
mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras, compatível 
com a OMC e que, uma vez introduzido, contribuirá ainda mais para a 
sustentabilidade das cadeias de valor e para condições de concorrência 
equitativas;

– acolhe com satisfação os planos da Comissão de estabelecer parcerias 
internacionais sólidas e solidárias mediante a aprovação de uma agenda global 
sobre as matérias-primas, com vista ao estabelecimento de parcerias europeias 
que garantam tanto a segurança do aprovisionamento como os benefícios para o 
desenvolvimento;

– insta a Comissão a garantir a adoção de instrumentos financeiros específicos 
para financiar investigação e inovação que incidam nas seguintes vertentes: 
tratamento resíduos e uma melhoria concreta e considerável no que toca aos 
materiais obtidos a partir de resíduos, bem como tecnologias e processos de 
transformação para extrair matérias-primas valiosas de resíduos de exploração 
mineira, bacias de rejeitados e fluxos complexos.
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