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SUGESTÕES

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

1. Salienta que 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; 

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;

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; 

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;

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; 

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.


