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Alteração 1
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Considerando que, no âmbito do 
Pacto Ecológico Europeu, a legislação 
ambiciosa, tal como delineada no plano 
de ação para a economia circular, 
divulgado em março de 2020, deve visar a 
redução da pegada ambiental e de 
recursos total, bem como da produção e 
do consumo da UE, tendo como 
prioridades a eficiência dos recursos, a 
poluição zero, a não exposição a 
substâncias nocivas e tóxicas e a 
prevenção de resíduos; considerando que 
a política comercial é fundamental para a 
aplicação destes objetivos;

Or. en

Alteração 2
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Considerando que a crise da 
COVID-19 demonstrou a necessidade de 
uma economia resiliente baseada em 
cadeias de abastecimento sustentáveis e 
mais curtas, que a economia circular fará 
avançar, fechando e retardando os 
circuitos de material, produtos e recursos; 
considerando que os circuitos de material 
fechados e as cadeias de abastecimento 
mais curtas levarão à redução da 
dependência das importações de matérias-
primas e das exportação de resíduos, 
contribuindo assim para a autonomia 
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estratégica aberta da UE;

Or. en

Alteração 3
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial e sublinha, por conseguinte, 
a importância de assegurar que os 
acordos comerciais e de investimento não 
contradigam as políticas da economia 
circular; considera necessário prever, nos 
acordos comerciais, a possibilidade de 
excluir da noção de entrave ao comércio a 
legislação pertinente da UE em matéria 
de economia circular, bem como 
salvaguardas jurídicas ambientais mais 
fortes e adequadas; sublinha que o 
aumento da reciclagem pode reduzir a 
dependência da UE das importações de 
matérias-primas e chama a atenção para a 
necessidade de dissociar o crescimento 
económico da extração e utilização dos 
recursos, a fim de assegurar a 
sustentabilidade a longo prazo das cadeias 
de valor mundiais; insta a Comissão a 
adaptar a estratégia da UE para as 
matérias-primas em conformidade, 
incluindo o pedido regular da UE aos 
parceiros comerciais no sentido de abolir 
os direitos de exportação sobre as 
matérias-primas;

Or. en

Alteração 4



AM\1214775PT.docx 5/47 PE658.809v01-00

PT

Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais; considera que a 
transição para uma economia circular 
introduz, de um modo geral, abordagens 
que podem conduzir a taxas inferiores de 
extração e utilização de recursos naturais, 
nomeadamente através de políticas 
relativas à eficiência dos recursos, 
tornando o conceito de economia circular 
um complemento para melhorar a 
eficiência dos recursos;

Or. en

Alteração 5
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem e uma transição energética em 
consonância com a redução de emissões 
proposta pela Comissão pode reduzir a 
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dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

dependência da UE das importações de 
matérias-primas e recursos energéticos; 
destaca que a União Europeia conseguiu 
dissociar o crescimento económico das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
também chama a atenção para a 
necessidade de dissociar o crescimento 
económico da utilização dos recursos, a 
fim de assegurar a sustentabilidade a longo 
prazo das cadeias de valor mundiais;

Or. es

Alteração 6
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode limitar as ameaças 
ambientais resultantes do excesso de 
consumo e reduzir a dependência da UE 
das importações de matérias-primas, 
incluindo matérias-primas críticas e 
matérias-primas secundárias, e chama a 
atenção para a necessidade de dissociar o 
crescimento económico da utilização dos 
recursos, a fim de assegurar a 
sustentabilidade a longo prazo das cadeias 
de valor mundiais e acelerar o 
desenvolvimento sustentável nos países 
terceiros;

Or. en

Alteração 7
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Urmas Paet, Dita Charanzová
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

1. Salienta que uma política comercial 
estratégica é um instrumento essencial 
para a implementação da economia circular 
e da agenda da UE para a sustentabilidade 
a nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais; sublinha que a 
transição de uma economia linear para 
uma economia circular deve ser inclusiva 
e colaborativa em todos os seus aspetos e 
com a consideração e participação de 
todos os géneros;

Or. en

Alteração 8
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem e da redistribuição de 
materiais excedentários para utilização 
em outras formas de produção pode 
reduzir a dependência da UE das 
importações de matérias-primas e chama a 
atenção para a necessidade de dissociar o 
crescimento económico da utilização dos 
recursos, a fim de assegurar a 
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sustentabilidade a longo prazo das cadeias 
de valor mundiais, mantendo 
simultaneamente um nível equitativo de 
concorrência;

Or. en

Alteração 9
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE e das Nações Unidas para o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial até 2030; sublinha que o aumento 
da reciclagem pode reduzir a dependência 
da UE das importações de matérias-primas 
e chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais; recorda a 
necessidade de redução dos resíduos;

Or. en

Alteração 10
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para fazer 
avançar a transição para a economia 
circular a nível mundial e apoiar a agenda 
da UE para a sustentabilidade; sublinha 
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reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

que o aumento da reutilização, reparação, 
retransformação e reciclagem pode 
reduzir a dependência da UE das 
importações de matérias-primas e chama a 
atenção para a necessidade de dissociar o 
crescimento económico da utilização dos 
recursos, a fim de assegurar a 
sustentabilidade e a resiliência a longo 
prazo das cadeias de valor mundiais;

Or. en

Alteração 11
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
em nome do Grupo ECR

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
chama a atenção para a necessidade de 
dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, a fim de assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das 
cadeias de valor mundiais;

1. Salienta que a política comercial é 
um instrumento essencial para a 
implementação da economia circular e da 
agenda da UE para a sustentabilidade a 
nível mundial; sublinha que o aumento da 
reciclagem pode reduzir a dependência da 
UE das importações de matérias-primas e 
energia e chama a atenção para a 
necessidade de dissociar o crescimento 
económico da utilização dos recursos, a 
fim de assegurar a sustentabilidade a longo 
prazo das cadeias de valor mundiais;

Or. en

Alteração 12
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que a colocação de 
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produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e congratula-se com as 
propostas de requisitos mínimos 
obrigatórios de durabilidade, 
interoperabilidade, reparabilidade, 
possibilidade de atualização, 
reutilizabilidade e reciclabilidade para 
todos os produtos, juntamente com outros 
requisitos específicos do produto, e 
solicita que estes requisitos obrigatórios, 
bem como quaisquer futuros requisitos 
obrigatórios de rotulagem, sejam 
igualmente aplicados aos produtos 
importados, a fim de criar condições de 
concorrência equitativas; apela a que seja 
assegurada a eliminação da duplicidade 
de critérios entre os produtos que os 
produtores da UE podem colocar no 
mercado da UE e os que podem exportar 
para mercados de países terceiros;

Or. en

Alteração 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que o comércio de 
matérias-primas secundárias constitui um 
elemento relevante da interface entre 
comércio e economia circular; salienta 
que a substituição de matérias-primas 
primárias por matérias-primas 
secundárias poderia incentivar a 
dissociação, diminuindo a procura de 
matérias-primas primárias, bem como 
mantendo níveis de crescimento 
económico; salienta que as implicações 
comerciais são significativas na 
distribuição mundial de matérias-primas 
primárias porque os recursos naturais 
estão geograficamente concentrados de 
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forma desigual;

Or. en

Alteração 14
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Lembra que os materiais 
recicláveis se tornaram um bem 
comercializável, muitas vezes exportado 
para países terceiros para 
reprocessamento;

Or. en

Alteração 15
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta que, relativamente à 
adoção de normas de reciclabilidade, a 
União deve assegurar que os produtos 
sejam concebidos de forma a serem mais 
fáceis de reciclar e a não utilizarem 
substâncias perigosos; considera que 
assegurar a informação sobre a 
composição química e material dos 
produtos é de particular importância para 
garantir a reciclabilidade dos produtos em 
fim de vida; salienta que, com o 
surgimento de cadeias de valor mundiais, 
o eco-design e os sistemas de rotulagem 
ecológica poderão também desempenhar 
um papel importante na facilitação da 
transição para uma economia circular 
global;
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Or. en

Alteração 16
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre;

2. Entende que o desenvolvimento de 
um conjunto abrangente de instrumentos 
legislativos sobre a economia circular 
daria à UE uma vantagem no 
desenvolvimento de normas relevantes, 
incluindo a nível internacional; Lamenta 
a ausência de normas internacionais e 
europeias em matéria de qualidade dos 
resíduos, uma vez que tal constitui um 
entrave a uma política comercial viável 
conducente à economia circular; insta a 
Comissão a apresentar normas 
harmonizadas em matéria de qualidade dos 
resíduos, bem como uma definição jurídica 
dos resíduos recicláveis; recorda o 
compromisso assumido pela Comissão no 
âmbito do Pacto Ecológico da UE no 
sentido de a UE deixar de exportar os 
seus resíduos para fora; apoia, por 
conseguinte, a anunciada revisão das 
normas em matéria de transferências de 
resíduos e exportações ilegais.

Or. en

Alteração 17
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Barry Andrews, Urmas Paet, Liesje 
Schreinemacher

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta a ausência de normas 2. Reconhece a necessidade de um 
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internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre;

quadro jurídico abrangente relativo à 
economia circular; lamenta a ausência de 
normas internacionais e europeias em 
matéria de qualidade dos resíduos e de 
critérios para a determinação do estado de 
fim dos resíduos, uma vez que tal constitui 
um entrave a uma política comercial viável 
conducente à economia circular; insta a 
Comissão a apresentar normas 
harmonizadas em matéria de qualidade dos 
resíduos, bem como regras relativas ao 
fim dos resíduos e uma definição jurídica 
dos resíduos recicláveis, e a incluí-las nos 
futuros acordos de comércio livre e 
introduzi-las a nível internacional; 
considera que uma revisão do 
Regulamento relativo à transferência de 
resíduos constituiria uma oportunidade 
para pôr termo à exportação dos 
problemas da UE em matéria de resíduos 
e, por conseguinte, congratula-se com o 
anúncio da Comissão de revisão deste 
regulamento;

Or. en

Alteração 18
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre;

2. Lamenta a ausência de definições e 
normas internacionais e de normas e 
rótulos europeus relativos à economia 
circular. Esta ausência é particularmente 
problemática quando se trata da qualidade 
dos resíduos, matérias-primas secundárias 
e produtos reciclados, retransformados e 
reparados, uma vez que tal constitui um 
entrave a uma política comercial viável 
conducente à economia circular; insta a 
Comissão a apresentar normas 
harmonizadas e definições jurídicas em 
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matéria de qualidade dos resíduos, 
material reciclado, reciclabilidade e 
reparabilidade, e a incluí-las nos futuros 
acordos de comércio livre; salienta a 
necessidade de desenvolver uma conceção 
ecológica e rotulagem a nível global, a 
fim de melhorar a economia circular 
mundial e criar condições equitativas de 
concorrência;

Or. en

Alteração 19
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre;

2. Insta a Comissão a aplicar de 
forma rigorosa na legislação da UE a 
Convenção de Basileia, que controla os 
movimentos transfronteiriços de resíduos 
perigosos e a sua eliminação, incluindo as 
alterações, de 2019, à Convenção no que 
respeita aos movimentos transfronteiriços 
de resíduos de plástico; lamenta a ausência 
de normas internacionais e europeias em 
matéria de qualidade dos resíduos, uma vez 
que tal constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos e a incluí-las, bem 
como a uma definição jurídica dos 
resíduos recicláveis, nos futuros acordos 
de comércio livre;

Or. en

Alteração 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer



AM\1214775PT.docx 15/47 PE658.809v01-00

PT

N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre;

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre; salienta a necessidade de 
abordar mais eficazmente os entraves 
relacionados com o comércio à eficiência 
dos recursos nas cadeias de 
abastecimento, tais como restrições à 
exportação de materiais secundários e 
restrições ao comércio de bens 
secundários e produtos usados;

Or. en

Alteração 21
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre;

2. Considera que a harmonização e 
normalização das normas internacionais e 
europeias em matéria de qualidade dos 
resíduos contribuiria grandemente para 
integrar os objetivos da economia circular 
na política comercial; insta a Comissão a 
liderar os esforços a nível internacional 
no sentido de harmonizar as normas em 
matéria de qualidade dos resíduos, bem 
como de estabelecer uma definição jurídica 
dos resíduos recicláveis, e a incluí-las nos 
futuros acordos de comércio livre;

Or. en
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Alteração 22
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre;

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre e em políticas comerciais 
que integrem plenamente as preocupações 
em matéria de desenvolvimento 
sustentável;

Or. en

Alteração 23
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
em nome do Grupo ECR

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis, 
e a incluí-las nos futuros acordos de 
comércio livre;

2. Lamenta a ausência de normas 
internacionais e europeias em matéria de 
qualidade dos resíduos, uma vez que tal 
constitui um entrave a uma política 
comercial viável conducente à economia 
circular; insta a Comissão a apresentar 
normas harmonizadas em matéria de 
qualidade dos resíduos, bem como uma 
definição jurídica dos resíduos recicláveis e 
novas iniciativas sobre infraestruturas 
adequadas com vista a assegurar uma 
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recolha seletiva de alta qualidade;

Or. en

Alteração 24
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a apresentar 
medidas eficazes para pôr termo à prática 
da exportação dos resíduos de plástico da 
UE como forma de lidar com a 
insuficiência das capacidades de 
reciclagem na UE; observa que, de acordo 
com a Agência Europeia do Ambiente, as 
restrições à importação na China e em 
outros Estados reduziram a exportação de 
300 000 toneladas por ano para 190 000 
toneladas, tendo, no entanto, desviado as 
exportações dos resíduos de plásticos da 
UE para outros destinos, incluindo a 
Tailândia e a Turquia, frequentemente 
com legislação ambiental débil e falta de 
fiscalização, onde os resíduos tendem a 
ser queimados ou armazenados em 
aterros a céu aberto; apela aos Estados 
Membros para que punam severamente os 
empresários que tentam lucrar com o 
comércio ilegal de resíduos de plástico 
para países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 25
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração



PE658.809v01-00 18/47 AM\1214775PT.docx

PT

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa; insiste em que a 
economia circular não deve ser aplicada 
em detrimento da competitividade e que 
devem ser garantidas condições 
equitativas para as empresas da UE; 
solicita à Comissão que ajude as PME a 
integrar a economia circular no seu 
modelo de negócio; neste contexto, 
solicita à Comissão que assegure a 
aplicação de medidas fortes e eficazes 
para ajudar as empresas da UE na 
transição para a circularidade, 
nomeadamente através de incentivos e 
medidas de facilitação; insiste em que não 
devem ser impostos encargos 
administrativos adicionais desnecessários 
às empresas, em particular às PME;

Or. en

Alteração 26
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa; lamenta o facto de 
os resíduos eletrónicos da União Europeia 
serem, com frequência, separados 
manualmente por seres humanos nos 
países em desenvolvimento, em condições 
muito nocivas para a sua saúde; salienta 
que não podemos construir a nossa 
economia circular europeia à custa da 
saúde dos trabalhadores em outras partes 
do mundo; solicita medidas para eliminar 
formas perigosas de reciclagem nas 
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cadeias de abastecimento da economia 
circular; sugere que esta questão seja 
abordada, inter alia, na próxima diretiva 
europeia relativa ao dever de diligência e 
responsabilidade das empresas;

Or. en

Alteração 27
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa; 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»; 
congratula-se com a planeada «Iniciativa 
relativa à eletrónica circular» e sublinha 
a necessidade de, neste contexto, definir a 
forma como os resíduos eletrónicos 
podem ser exportados para reutilização e 
reciclagem;

Or. en

Alteração 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa; considera que os 
territórios urbanos devem utilizar 
eficazmente os recursos para gerar 
crescimento inteligente, empregos 
sustentáveis, inclusivos e de valor 
acrescentado, bem como quadros sociais e 
institucionais que possam conduzir a uma 
mudança no sentido de uma economia 
eficiente em termos de recursos e de 
menores emissões de carbono e identificar 
e criar novas oportunidades em sectores 
económicos emergentes, promovendo a 
inovação e a competitividade;

Or. en

Alteração 29
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa; salienta que tal deve 
ser feito de forma a não impor uma 
sobrecarga regulamentar indevida e 
garantir que as empresas europeias 
possam continuar a ser competitivas e a 
tirar partido da diversificação estratégica 
das cadeias de abastecimento.

Or. en

Alteração 30
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Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa, como a cadeia de 
valor têxtil; salienta que para muitas 
cadeias de valor, como a têxtil, isto 
implicará uma redução absoluta da 
produção têxtil global;

Or. en

Alteração 31
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa; salienta que estas 
cadeias de abastecimento devem, tanto 
quanto possível, minimizar a pegada de 
carbono dos seus produtos;

Or. es

Alteração 32
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa e em que a 
dependência da UE de fontes não fiáveis 
de matérias-primas é particularmente 
elevada;

Or. en

Alteração 33
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
da UE é significativa;

3. Observa que, na transição para uma 
economia circular, deve ser prestada 
especial atenção às principais cadeias de 
abastecimento em que a pegada ambiental 
é significativa;

Or. el

Alteração 34
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que a transparência das 
cadeias de abastecimento e a 
rastreabilidade dos produtos constituem 
ferramentas importantes para a aplicação 
da economia circular e da agenda da UE 
para a sustentabilidade, incluindo 
informações pormenorizadas sobre o 
processo de produção a montante e a 
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jusante e impactos ambientais e sociais 
que conduzirão a práticas mais 
sustentáveis e fornecerão informações 
sobre se os produtos estão em 
consonância com os objetivos da 
economia circular; congratula-se, 
portanto, com a intenção da Comissão de 
desenvolver um passaporte digital dos 
produtos; apela, a este respeito, à 
aplicação de requisitos de informação 
obrigatórios em toda a cadeia de 
abastecimento, abrangendo não só 
aspetos como a durabilidade e a 
reparabilidade, mas também condições 
sociais e ambientais;

Or. en

Alteração 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão, os Estados-
Membros, as regiões e as autoridades 
locais a darem prioridade à luta contra as 
alterações climáticas e a limitarem o 
impacto ambiental dos recursos, 
promovendo uma economia circular 
baseada numa sociedade de reciclagem 
com o objetivo de reduzir a produção de 
resíduos e utilizá-los como recurso; 
considera que o comércio dá à União uma 
oportunidade de ser líder na economia 
circular, podendo importar e exportar 
modelos bem sucedidos de outras cidades, 
regiões ou países de todo o mundo; 
salienta que a economia circular deve ser 
entendida não só como uma oportunidade 
para a sustentabilidade, mas também 
como uma oportunidade para a nossa 
economia;

Or. en
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Alteração 36
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta 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 aumento da resiliência 
nas cadeias de produção, um mercado de 
trabalho resiliente, e o aumento da 
resiliência no 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;

Or. en

Alteração 37
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a importância da 
internacionalização do Pacto Ecológico a 
fim de garantir que funcione de forma 
sustentável e eficaz e não como um travão 
ao desenvolvimento europeu; congratula-
se com os ambiciosos compromissos 
assumidos pela China, o Egipto e a Índia 
na sequência da apresentação dos 
objetivos europeus;

Or. el
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Alteração 38
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Exorta a que seja promovido e 
facilitado o consumo de produtos 
agrícolas e alimentares provenientes da 
agricultura local;

Or. fr

Alteração 39
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Insta, a fim de reforçar a 
sobriedade do nosso abastecimento, a que 
sejam implementados planos de ação em 
matéria de luta contra o desperdício 
alimentar em toda a restauração coletiva, 
e apela a que seja imposta aos grandes 
retalhistas a obrigação de celebrar 
convenções com associações de ajuda 
alimentar;

Or. fr

Alteração 40
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração
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3-B. Congratula-se com a futura 
iniciativa legislativa da Comissão sobre o 
dever de diligência na cadeia de 
abastecimento, com vista a garantir que 
as empresas sejam obrigadas a respeitar 
os direitos humanos, o ambiente e a boa 
governação;

Or. en

Alteração 41
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

4. Recorda que, para que a UE 
alcance o objetivo da neutralidade em 
termos de carbono até 2050, é necessário 
abordar a pegada de carbono na procura 
de produtos importados da UE; solicita à 
Comissão que tome medidas concretas 
para distinguir os produtos com base no 
seu conteúdo de carbono, também como 
forma de criar condições regulamentares 
equitativas; exorta a Comissão a identificar 
e abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares e neutros em termos de 
C02 provenientes do exterior da UE e a 
investigar as possibilidades e os benefícios 
da redução dos direitos aduaneiros sobre 
determinados produtos, a fim de incentivar 
o desenvolvimento da economia circular, 
incluindo no contexto da revisão em curso 
do Sistema de Preferências Generalizadas 
(SPG) da UE;

Or. en

Alteração 42
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Dita Charanzová
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular; 
insta a Comissão a ter em conta as 
necessidades especiais das pequenas e 
médias empresas (PME) da UE e a apoiá-
las na implementação das suas estratégias 
comerciais de exportação de produtos 
circulares;

Or. en

Alteração 43
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular; 
neste contexto, incentiva a Comissão a 
voltar à mesa das negociações, a fim de 
concluir o Acordo em matéria de Bens 
Ambientais, e a acrescentar a dimensão 
de economia circular ao âmbito de 
aplicação das negociações;
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Or. en

Alteração 44
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular; 
reitera que a reparação e a transformação 
dos produtos devem ser levadas a cabo no 
menor grau possível e o mais localmente 
possível na Europa;

Or. fr

Alteração 45
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE, ajustando a pegada de 
carbono dos produtos e garantindo a sua 
segurança e rastreabilidade; exorta a 
Comissão a investigar as possibilidades e 
os benefícios da redução dos direitos 
aduaneiros sobre determinados produtos, a 
fim de incentivar o desenvolvimento da 
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economia circular;

Or. es

Alteração 46
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos e serviços circulares provenientes 
do exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros e entraves não 
pautais sobre determinados produtos e 
serviços, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

Or. en

Alteração 47
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos ao crescimento 
ecológico e à eco-inovação, bem como 
aqueles que impedem ou restringem o 
acesso ao mercado de produtos circulares 
provenientes do exterior da UE e a 
investigar as possibilidades e os benefícios 
da redução dos direitos aduaneiros sobre 
determinados produtos, a fim de incentivar 
o desenvolvimento da economia circular;

Or. en
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Alteração 48
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre determinados 
produtos, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular;

4. Exorta a Comissão a identificar e a 
abolir os obstáculos que impedem ou 
restringem o acesso ao mercado de 
produtos circulares provenientes do 
exterior da UE e a investigar as 
possibilidades e os benefícios da redução 
dos direitos aduaneiros sobre os produtos 
reciclados, a fim de incentivar o 
desenvolvimento da economia circular e 
apoiar a indústria da retransformação;

Or. en

Alteração 49
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Exorta a um reforço da luta contra 
a obsolescência programada, favorecendo 
produtos com maior capacidade de 
reparação, para os quais existam peças 
sobresselentes e passíveis de serem 
desmontados e novamente montados na 
Europa;

Or. fr

Alteração 50
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Urmas Paet
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável, 
bem como de modelos comerciais 
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 
sólidas 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 da aplicação efetiva dos 
acordos comerciais como uma tarefa 
prioritária do alto responsável pela 
execução da política comercial;

Or. en

Alteração 51
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL; 
congratula-se com a inclusão dos 
diferentes aspetos da economia circular 
nos acordos comerciais atuais, através dos 
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capítulos de desenvolvimento sustentável, 
bem como com a inclusão de uma menção 
explícita à economia circular nos futuros 
acordos atualmente em negociação, 
reforçando assim a diplomacia pública 
enquadrada na Agenda 2030 liderada 
pela União;

Or. es

Alteração 52
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que 
todos os instrumentos comerciais 
disponíveis, incluindo os ACL, reflitam os 
objetivos da economia circular através da 
inclusão de capítulos exigentes, 
vinculativos e aplicáveis em matéria de 
desenvolvimento sustentável; sugere que a 
economia circular seja abordada de forma 
transversal em todos os capítulos 
pertinentes dos ACL; 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;

Or. en

Alteração 53
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração
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5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL; exorta a 
Comissão a concretizar o seu objetivo de 
lançar um instrumento de autoavaliação 
das regras de origem e de análise 
simplificada do ciclo de vida para ajudar 
as capacidades de avaliação dos riscos das 
PME, de modo a que estas beneficiem de 
preferências ao abrigo de um determinado 
acordo comercial.

Or. en

Alteração 54
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL; 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 e, se for caso 
disso, sobre a adaptação destes;

Or. en

Alteração 55
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL; exorta a 
Comissão a avaliar a necessidade de 
incluir normas em matéria de economia 
circular nos capítulos dedicados ao 
desenvolvimento sustentável dos futuros 
ACL;

Or. en

Alteração 56
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL; 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;

Or. en
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Alteração 57
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
em nome do Grupo ECR

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL, sem 
aumentar os encargos administrativos ou 
financeiros adicionais para as nossas 
empresas, especialmente as PME;

Or. en

Alteração 58
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular, através da recomendação de 
mecanismos exigentes e aplicáveis de 
avaliação de impacto em matéria de 
sustentabilidade, em conformidade com as 
normas da OMC; sugere que a economia 
circular seja abordada de forma transversal 
em todos os capítulos pertinentes dos ACL;

Or. en

Alteração 59
Emmanouil Fragkos
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma transversal em todos os 
capítulos pertinentes dos ACL;

5. Insta a Comissão a assegurar que os 
ACL reflitam os objetivos da economia 
circular através da inclusão de capítulos 
exigentes, vinculativos e aplicáveis em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 
sugere que a economia circular seja 
abordada de forma eficaz em todos os 
capítulos dos ACL;

Or. el

Alteração 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Exorta a Comissão e os Estados-
Membros a apoiarem a economia 
circular, através do reforço da 
transparência e coerência da 
regulamentação, bem como da redução 
dos entraves aos bens e serviços 
ecológicos, tendo igualmente em conta os 
conhecimentos especializados existentes 
em matéria de estratégias de bioeconomia 
ou de utilização e conservação sustentável 
dos recursos biológicos, também nos 
países em desenvolvimento; salienta que a 
assistência técnica e o reforço das 
capacidades são necessários para 
alcançar este objetivo;

Or. en

Alteração 61
Emmanuel Maurel
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita que seja incentivada a 
conceção ecológica e insta as empresas a 
uma maior sobriedade no seu modo de 
produção e de funcionamento, exigindo 
que, doravante, tais aspetos se tornem 
vinculativos no âmbito da importação de 
produtos manufaturados;

Or. fr

Alteração 62
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta a subutilização do papel 
dos acordos comerciais enquanto 
instrumento de progresso na integração 
económica circular sustentável; recorda, 
a este respeito, que apenas dois dos atuais 
ACL da UE mencionam explicitamente a 
economia circular;

Or. en

Alteração 63
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 

6. Incentiva a Comissão a encetar 
diálogos regulamentares e a colaborar 



PE658.809v01-00 38/47 AM\1214775PT.docx

PT

continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
solicita uma avaliação do impacto do 
aumento das taxas de reciclagem dentro da 
UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos.

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 em 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; 
salienta que deve ser prestada especial 
atenção à forma como os países parceiros 
menos desenvolvidos podem beneficiar da 
economia circular; solicita uma avaliação 
do impacto do aumento das taxas de 
reciclagem dentro da UE sobre os países 
que dependem fortemente das importações 
de resíduos; insta a Comissão, em 
particular, a integrar os princípios da 
economia circular na sua estratégia 
«Rumo a uma estratégia abrangente para 
África».

Or. en

Alteração 64
Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
solicita uma avaliação do impacto do 
aumento das taxas de reciclagem dentro da 
UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos.

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; recorda que a 
sustentabilidade não só exige medidas 
ambiciosas relacionadas com o ambiente, 
as alterações climáticas ou a 
biodiversidade, como também deve incidir 
sobre os direitos humanos e as questões 
sociais, como exemplificado nos ODS; 
salienta que deve ser prestada especial 
atenção à forma como os países parceiros 
menos desenvolvidos podem ser apoiados 
com vista a beneficiarem da economia 
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circular, em particular às formas como a 
economia circular pode contribuir para 
melhorar as normas laborais e sociais a 
nível mundial; solicita uma avaliação do 
impacto do aumento das taxas de 
reciclagem dentro da UE sobre os países 
que dependem fortemente das importações 
de resíduos.

Or. en

Alteração 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
solicita uma avaliação do impacto do 
aumento das taxas de reciclagem dentro da 
UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos.

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
solicita uma avaliação do impacto do 
aumento das taxas de reciclagem dentro da 
UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos; 
considera que os benefícios de uma 
economia circular a nível da União 
poderiam ser aproveitados mundialmente 
se as exportações de resíduos recicláveis 
fossem comercializadas no âmbito de 
Acordos de Comércio Livre (ACL) 
eficazes e políticas que integrem 
plenamente as preocupações em matéria 
de desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 66
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
solicita uma avaliação do impacto do 
aumento das taxas de reciclagem dentro da 
UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos.

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem participar e beneficiar da economia 
circular; solicita uma avaliação do impacto 
do aumento das taxas de reciclagem dentro 
da UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos; 
insta a Comissão a utilizar a ajuda ao 
comércio e o SPG+ para ajudar os países 
em desenvolvimento a adotarem práticas 
da economia circular, incluindo as 
normas dos produtos.

Or. en

Alteração 67
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
solicita uma avaliação do impacto do 
aumento das taxas de reciclagem dentro da 
UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos.

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
aprovar os objetivos da economia circular 
a nível internacional com compromissos 
correspondentes aos da UE;  salienta que 
deve ser prestada especial atenção à forma 
como os países parceiros menos 
desenvolvidos podem beneficiar da 
economia circular; solicita uma avaliação 
do impacto do aumento das taxas de 
reciclagem dentro da UE sobre os países 
que dependem fortemente das importações 
de resíduos.

Or. el
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Alteração 68
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como 
os países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
solicita uma avaliação do impacto do 
aumento das taxas de reciclagem dentro da 
UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos.

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular, a acompanhar a forma 
como os países parceiros menos 
desenvolvidos podem beneficiar da 
economia circular  e a utilizar os 
instrumentos já existentes, como a ajuda 
ao comércio e o SPG+; solicita uma 
avaliação do impacto do aumento das taxas 
de reciclagem dentro da UE sobre os países 
que dependem fortemente das importações 
de resíduos.

Or. en

Alteração 69
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
solicita uma avaliação do impacto do 
aumento das taxas de reciclagem dentro 
da UE sobre os países que dependem 
fortemente das importações de resíduos.

6. Incentiva a Comissão a colaborar 
com os parceiros comerciais da UE para 
continuar a apoiar os objetivos da 
economia circular; salienta que deve ser 
prestada especial atenção à forma como os 
países parceiros menos desenvolvidos 
podem beneficiar da economia circular; 
apoia medidas de acompanhamento para 
ajudar os nossos parceiros a acelerar a 
redução de resíduos e a transição para 
uma economia circular;

Or. en
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Alteração 70
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que quando os fluxos de 
resíduos são exportados da UE de uma 
forma socialmente justa, limpa e viável, 
podem ser criadas oportunidades para os 
países terceiros e surgir ganhos de 
eficiência económica quando os centros 
de fabrico estão muito próximos das 
instalações de reciclagem, levando ao 
surgimento de «campeões» de reciclagem 
com infraestruturas de triagem e 
processamento de topo, impulsionando o  
volume e a qualidade da reciclagem 
global;

Or. en

Alteração 71
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Propõe o envolvimento da 
Comissão nas respetivas organizações 
multilaterais com o objetivo de estabelecer 
um rótulo internacional, que seja fácil de 
compreender para os consumidores e 
indique se os produtos podem ser 
reciclados;

Or. en

Alteração 72
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Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a Comissão a liderar a 
inclusão de normas em matéria de 
economia circular na Organização 
Mundial do Comércio (OMC);

Or. en

Alteração 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta a Comissão a ajudar a OMC 
a concentrar-se também na facilitação do 
comércio para as cadeias de 
abastecimento que trabalham em sentido 
inverso, com vista a canalizar os produtos 
«em fim de vida» para a reciclagem, 
servindo assim a economia circular; 
considera que a OMC deveria avaliar o 
seu trabalho anterior na facilitação do 
comércio e cadeias de valor mundiais e 
ponderar como estas poderiam fazer 
avançar os interesses económicos e 
ambientais dos seus membros;

Or. en

Alteração 74
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que, enquanto a 
qualidade das exportações de resíduos da 
UE não puder ser garantida e houver 
incerteza quanto a se os resíduos 
exportados são reciclados em países 
terceiros, no pleno respeito das normas 
sociais, sanitárias e ambientais elevadas, 
a melhoria da reciclagem de resíduos 
dentro das fronteiras da UE deve 
continuar a ser uma prioridade;

Or. en

Alteração 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Convida a Comissão a explorar 
sinergias, incentivada através de quadros 
multilaterais e negociações comerciais 
internacionais, na colaboração com os 
países com que a União já tem ou terá em 
breve um ACL, a fim de alcançar a 
circularidade material e, em última 
análise, a dissociação da utilização de 
recursos do crescimento económico a 
nível global, com vista a, inter alia, evitar 
atividades prejudiciais ao ambiente, tais 
como operações de recuperação não 
conformes, mal regulamentadas e 
informais;

Or. en

Alteração 76
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-C. Insta a Comissão a aplicar o plano 
de ação para a economia circular e o 
plano de ação para as matérias-primas 
críticas de uma forma coordenada e que 
se reforce mutuamente; salienta que a 
melhoria das taxas de reciclagem da 
Europa relativas aos metais e minerais 
necessários para as tecnologias ecológicas 
e digitais dará à Europa uma fonte de 
abastecimento doméstico sustentável, 
ajudando a melhorar a sua resiliência 
face a importações mais poluentes de 
países terceiros não fiáveis;

Or. en

Alteração 77
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D.  Salienta que a economia circular 
e a produção sustentável requerem 
cadeias de valor transparentes e 
rastreáveis. A fim de melhorar a 
circularidade de todos os materiais e de 
controlar as substâncias químicas e 
perigosas, é fundamental promover a 
disponibilidade de dados relacionados 
com o conteúdo, os materiais, a pegada de 
carbono e a reciclabilidade dos produtos. 
Devem ser envidados esforços especiais 
no sentido de integrar e desenvolver o 
trabalho sobre os passaportes digitais dos 
produtos que recolherão dados 
estruturados e normalizados de todas as 
fases dos produtos e permitirão uma 
melhor circularidade e promoverão a 
responsabilidade alargada do produtor 
(EPR), bem como escolhas sustentáveis 
do consumidor.
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Or. en

Alteração 78
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Salienta o risco de dumping 
ambiental associado à comercialização de 
matérias-primas secundárias ou de bens 
em segunda mão, uma vez que as normas 
ambientais são mais elevadas na Europa 
do que num país terceiro, o que 
prejudicaria o clima global e as ações 
ambientais e dificultaria a transição 
sustentável em países terceiros.

Or. en

Alteração 79
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Salienta que deve ser feita uma 
distinção entre resíduos para recuperação 
de materiais e resíduos destinados à 
produção de energia, a fim de 
salvaguardar materiais valiosos e evitar o 
dumping; salienta que a proibição da 
Convenção de Basileia da exportação de 
resíduos de plástico da OCDE para países 
não-OCDE, com exceção de materiais 
não perigosos, limpos, não misturados e 
não contaminados, destinados à 
reciclagem e não à recuperação de 
energia, é muito relevante a este respeito e 
que esta legislação internacional poderia 
acelerar as negociações internacionais 
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sobre normas e definições de resíduos;

Or. en


