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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a promoção de tecnologias para o desenvolvimento sustentável: plano de acção 
sobre tecnologias ambientais da União Europeia 
(2004/2131(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada "Promoção de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável: Plano de 
Acção sobre Tecnologias Ambientais da União Europeia" (COM(2004)0038), 

– Tendo em conta a estratégia para o desenvolvimento sustentável (Conclusões do Conselho 
Europeu de Göteborg, 15-16 de Junho de 2001), 

– Tendo em conta a Estratégia de Lisboa (Conclusões do Conselho Europeu de Barcelona, 
15-16 de Março de 2002), 

– Tendo em conta as conclusões subordinadas ao tema "Limpa, inteligente, competitiva:  as 
oportunidades oferecidas pelas inovações eco-eficientes no âmbito do processo de Lisboa" 
(Conclusões do Conselho "Ambiente" de 14 de Outubro de 2004), 

– Tendo em conta o Sexto Programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente1, 

– Tendo em conta os quinto2 e sexto3 programas-quadro de acções da Comunidade Europeia 
em matéria de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração, 

– Tendo em conta a sua resolução de 21 de Abril de 2004 sobre a Comunicação da 
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a Política Integrada de Produtos - 
Desenvolvimento de uma reflexão ambiental centrada no ciclo de vida4, 

– Tendo em conta a Directiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de Outubro de 2003, que 
reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e da 
electricidade5,  

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu "A 
quota das energias renováveis na UE" (COM(2004)0366), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
"Construir o nosso futuro em comum - Desafios políticos e recursos orçamentais da União 
alargada, 2007-2013" (COM(2004)0101), 

 – Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao 

                                                 
1 JO L 242 de 10.9.2002, p. 1. 
2 JO L 26 de 1.2.1999, p. 1. 
3 JO L 232 de 29.8.2002, p. 1. 
4 Textos aprovados, P5_TA(2004)0349. 
5 JO L 283 de 31.10.2003, p. 51. 
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Comité Económico e Social "Integração dos aspectos ambientais na normalização 
europeia" (COM(2004)0130),  

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão "A handbook on environmental 
public procurement" (SEC(2004)1050), 

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A6-0000/2005), 

A. Considerando que o desenvolvimento sustentável – desenvolvimento que responde às 
necessidades do presente sem comprometer as das gerações futuras – constitui um 
objectivo inegável da União Europeia, 

B. Considerando que, para garantir o desenvolvimento sustentável, a estratégia de Lisboa –
tornar a União Europeia a economia baseada no conhecimento mais dinâmica e 
competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com 
mais e melhores empregos, e com maior coesão social – precisa de objectivos em matéria 
de política económica, social e ambiental que sejam coerentes entre si e capazes de gerar 
maior crescimento económico,  

C. Considerando que, neste contexto, é fundamental reforçar e explorar as sinergias entre a 
protecção do meio ambiente e a competitividade e dissociar o crescimento económico da 
degradação ambiental; considerando que as tecnologias ambientais (todas as tecnologias 
cuja utilização causa menos danos ao ambiente do que as alternativas correspondentes) 
constituem um importante meio de atingir este objectivo, 

D. Considerando que só uma procura suficiente de tecnologias ambientais poderá acelerar o 
processo de colocação ao mercado das inovações (resultantes da investigação, do 
desenvolvimento de produtos, da produção ou da comercialização), 

E. Considerando que a União Europeia deve ter uma política ambiental suficientemente 
ambiciosa para criar uma procura de tecnologias ambientais, política essa que deve ter 
objectivos claros e ambiciosos e indicadores harmonizados para medir a carga ambiental, 
internalizar os custos ambientais (externos) e recompensar os líderes e não os atrasados, 

F. Considerando que devem ser utilizados múltiplos instrumentos para desenvolver o 
mercado deste tipo de tecnologias: por exemplo, as plataformas tecnológicas, os contratos 
públicos ecológicos baseados nos resultados, os incentivos fiscais, a redução de subsídios 
com efeitos prejudiciais sobre o ambiente, os ensaios, a verificação e a normalização de 
tecnologias, etc., 

G. Considerando que o apoio financeiro reveste grande importância não só para a 
investigação e o desenvolvimento mas também para o desenvolvimento de produtos para 
o mercado, devendo portanto intensificar-se os esforços para encontrar soluções no que se 
refere ao capital de risco, 
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H. Considerando que as políticas da União Europeia têm de ser coerentes e tender para os 
mesmos objectivos; que, por isso, as soluções tecnológicas para fomentar a 
sustentabilidade se devem reflectir na preparação do orçamento e na elaboração do sétimo 
programa-quadro de investigação; que os fundos estruturais e o fundo de coesão têm que 
ser utilizados para fomentar o desenvolvimento de tecnologias ambientais, 

I. Considerando que o desenvolvimento sustentável exige soluções globais e que a União 
Europeia tem de garantir a coerência entre as políticas internas e externas, não apenas no 
quadro da cooperação bilateral e dos créditos à exportação, mas também no que respeita 
às relações com as Nações Unidas, a OMC, a OCDE e o Banco Mundial, 

1. Acolhe com satisfação a Comunicação, que constitui uma base útil para o debate e a 
elaboração de mais propostas concretas sobre a forma de promover tecnologias 
ambientais, mas gostaria que fosse dado maior relevo ao desenvolvimento da procura 
dessas tecnologias; solicita a adopção de uma abordagem menos fragmentada no que 
respeita à política ambiental e ao desenvolvimento sustentável, em geral, e a este plano de 
acção, em particular; 

2. Sublinha a importância da legislação como meio de aumentar a procura de tecnologias 
ambientais, abordagem que, na medida do possível, deverá ser duradoura, ambiciosa e 
previsível, mas também permitir que se tenha em conta o progresso tecnológico; 

3. Solicita à Comissão que estabeleça um objectivo ambicioso no que respeita à quota do 
mercado mundial das tecnologias ambientais, que não deveria ser inferior a 50 % dentro 
de dez anos; 

4. Congratula-se com a ideia de adoptar objectivos de desempenho ambiciosos para a 
indústria, em particular nas áreas prioritárias identificadas no sexto programa de acção em 
matéria de ambiente, o que permitirá que a indústria europeia aumente a sua 
competitividade, crie mais postos de trabalho e, ao mesmo tempo, aumente a procura de 
tecnologias ambientais; recorda às partes interessadas a necessidade de basear os 
objectivos na abordagem que tem em conta o ciclo de vida e de não esquecer o 
enquadramento da Política Integrada de Produtos (PIP); 

5. Convida a Comissão a ajudar a desenvolver métodos e indicadores para medir os prejuízos 
causados ao ambiente por diferentes produtos, serviços e processos e um modo de 
apresentar os resultados que seja claro para todas as partes interessadas, incluindo os 
consumidores, a fim de contribuir para que todas elas tomem decisões com conhecimento 
de causa; 

6. Toma nota de que o processo de internalização dos custos (ambientais) externos é muito 
lento e sublinha a importância de encontrar soluções para este problema à escala 
comunitária (impostos, deduções fiscais, subsídios, licenças transaccionáveis, aplicação de 
taxas pelo uso e poluição, etc.), o que muito contribuiria para aumentar a procura de 
tecnologias ambientais; 

7. Acolhe com satisfação a Directiva 2003/96/CE, que reestrutura o quadro comunitário de 
tributação dos produtos energéticos e da electricidade, o que representa um pequeno passo 
na direcção certa, mas sublinha a necessidade de ir mais longe neste domínio; insta a 
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Comissão, o Conselho e os Estados-Membros a mostrarem-se inovadores quando 
propuserem e adoptarem novas iniciativas para reforçar o sector das energias renováveis, 
nomeadamente no sector dos transportes; 

8. Acolhe com satisfação o trabalho da Comissão para publicar um manual sobre contratos 
públicos no domínio do ambiente e aguarda uma avaliação do seu impacto para 
determinar a eventual utilidade de normas adicionais de carácter vinculativo; 

Criar um mercado justo e competitivo para as tecnologias ambientais 

9. Sublinha a necessidade de abolir os obstáculos que travam o desenvolvimento e uma 
maior utilização das tecnologias ambientais e solicita à Comissão que apresente um plano 
de acção concreto que inclua um calendário para a abolição desses obstáculos;  

10. Convida a Comissão e os Estados-Membros a conferirem prioridade à aceleração do 
processo de reformas no tocante aos subsídios que têm efeitos prejudiciais sobre o 
ambiente e que são incompatíveis com o desenvolvimento sustentável, no sentido de os 
reduzir e, posteriormente, os suprimir; toma nota do considerável volume desses 
subsídios;  

11. Congratula-se com a ideia de verificação dos desempenhos e de certificados ambientais 
para gerar a confiança nas novas tecnologias no mercado, tanto junto das empresas como 
dos consumidores; sugere que todas as normas europeias sejam analisadas do ponto de 
vista do ambiente e, se necessário, adaptadas; 

12. Incita a Comissão e os Estados-Membros a mobilizarem mais capital de risco para as 
tecnologias e inovações ambientais, principalmente para as PME, e a trocarem informação 
sobre os projectos que já deram provas do seu valor, como o Green Investment Fund nos 
Países Baixos; 

Satisfazer a procura de tecnologias ambientais 

13. Sublinha a importância de dar à investigação os meios suficientes e recorda o acordo a que 
se chegou em Barcelona em 2002 no sentido de aumentar as despesas com a investigação 
e o desenvolvimento na União Europeia até cerca de 3 % do Produto Interno Bruto até 
2010; saúda as iniciativas tendentes a aumentar o financiamento e a coordenar os esforços 
neste domínio; 

14. Aprova a ideia de plataformas tecnológicas em áreas particularmente preocupantes e onde 
o progresso é provável, como, por exemplo, no domínio do hidrogénio, das células de 
combustível, da energia fotovoltaica e do abastecimento de água, mas admite estar 
receoso quanto ao acesso a estas plataformas: sublinha a importância de criar plataformas 
abertas a todas as partes interessadas, em pé de igualdade; sugere que essas plataformas 
mantenham vínculos à indústria para facilitar a colocação das inovações no mercado; 

15. Sublinha a importância de utilizar as TIC para reduzir a carga ambiental 
(desmaterialização) e insta os Estados-Membros a facilitar e promover esta possibilidade; 

16. Apoia todas as propostas de difusão das tecnologias existentes, como a criação de um 
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catálogo dos repertórios e bases de dados existentes na UE sobre tecnologias ambientais, 
plataformas tecnológicas, etc.; 
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Políticas coerentes a nível interno e externo 

17. Convida a Comissão a proceder a uma avaliação dos efeitos indirectos, internos e 
externos, das políticas da União Europeia, a fim de evitar que os objectivos da União 
Europeia sejam postos em causa; 

18. Sublinha a importância de utilizar os fundos estruturais e o fundo de coesão de uma forma 
que seja compatível com o objectivo de desenvolvimento sustentável e que fomente os 
investimentos em tecnologias ambientais; encoraja a utilização destes fundos para a 
integração das tecnologias ambientais aquando da substituição dos bens de equipamento 
no termo da sua vida útil normal; 

19. Realça a importância de incluir inovações ecológicas em todos os instrumentos futuros de 
financiamento comunitário e de conferir a essas inovações um papel fundamental no 
futuro programa relativo à competitividade e inovação; 

20. Sublinha que o desenvolvimento sustentável exige soluções globais e saúda todas as 
iniciativas destinadas a promover as tecnologias ambientais nos países em 
desenvolvimento; salienta que a União Europeia deve desempenhar um papel de primeiro 
plano na transferência de tecnologias e insta os Estados-Membros a incentivar o sector 
privado e as instituições financeiras internacionais a promover as tecnologias ambientais; 
congratula-se com a recomendação da OCDE recentemente adoptada sobre abordagens 
comuns em matéria de ambiente e de créditos à exportação com apoio oficial; 

21. Encoraja a Comissão a incluir as questões ambientais nas negociações comerciais a nível 
internacional e sublinha a importância de poder ter em conta os aspectos ambientais 
quando são aplicadas as regras comerciais internacionais;  

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A estratégia de desenvolvimento sustentável concebida para a UE tenta combinar, do modo 
mais equilibrado possível, as exigências económicas, de emprego e ambientais. Não se trata 
de escolher entre crescimento económico, melhor qualidade do ambiente e emprego, mas sim 
de atingir os três objectivos ao mesmo tempo. As melhorias trazidas à qualidade do ambiente 
beneficiaram também o crescimento e a competitividade. A indústria do ambiente é um sector 
em rápido crescimento, com mercados de dimensão mundial e que emprega, actualmente, 
mais de dois milhões de cidadãos na UE. 
 
O objectivo comunitário de aumentar os fundos para investimento na investigação e no 
desenvolvimento para cerca de 3 % do PIB até 2010 é também um objectivo importante do 
ponto de vista do Plano de acção sobre tecnologias ambientais da União Europeia (ETAP). 
Está de acordo com a Estratégia de Lisboa, segundo a qual a UE deveria tornar-se, até 2010, 
"a economia baseada no conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo". 
 
Para realizar os objectivos de Lisboa é necessário um aumento significativo do investimento e 
garantir que o investimento utilizará sempre a melhor tecnologia disponível. Assim se criará 
também a procura para as novas tecnologias ambientais. Depois do alargamento do mercado 
interno da UE, passámos a dispor de um mercado interno vasto e dinâmico para as tecnologias 
ambientais. A simples aplicação das normas ambientais em vigor implica investimentos da 
ordem dos 50 a 80 mil milhões de euros. As tecnologias ambientais podem também conhecer 
uma rápida expansão no sector dos contratos públicos, cuja quota-parte do PIB da UE ronda 
os 16 %, ou seja, cerca de 1450 mil milhões de euros. 
 
É muito importante gerar a procura para determinar a rapidez da integração das novas 
tecnologias ambientais. O melhor modo de criar procura de tecnologias ambientais no sector 
privado é estabelecer objectivos ambientais ambiciosos e tentar alcançá-los mediante uma 
política coerente. A legislação deve ser sustentada por outros instrumentos capazes de 
influenciar o progresso, como as taxas ambientais e sobre o consumo de âmbito comunitário, 
a supressão de subsídios que prejudicam o ambiente, a adopção de normas que tenham 
efectivamente em conta os aspectos ambientais, etc. 
 
O ETAP identifica os entraves à integração das novas tecnologias. Futuramente, a Comissão 
deveria propor um programa, dotado de um calendário, que indicasse o modo de eliminar 
esses entraves e de colocar no mercado e aplicar as tecnologias ambientais existentes mais 
rapidamente do que até agora. 
 
A União Europeia deve actuar energicamente para gerar uma procura de tecnologias 
ambientais à escala mundial. Os problemas ambientais mundiais exigem objectivos mais 
severos em termos de emissões do que os que hoje existem, em particular no que se refere aos 
gases com efeito de estufa, e a UE deveria reagir e reclamar acordos comuns a nível mundial. 
O objectivo a longo prazo de reduzir as emissões de dióxido de carbono de 60-70 % implica, 
em primeiro lugar, que os Estados Unidos ratifiquem o Protocolo de Quioto. Importa também 
conseguir que a China, a Índia e os demais países em vias de industrialização aceitem 
rapidamente assinar acordos de limitação das emissões. 
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Para poder responder aos maiores desafios ambientais de hoje e do futuro, é necessário 
utilizar as tecnologias ambientais e as aplicações tecnológicas em geral de forma a contribuir 
para reduzir o consumo de matérias-primas não renováveis e a carga ambiental provocada por 
diferentes emissões e resíduos prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde. 
 
A principal tarefa da próxima Cimeira da Primavera (Março de 2005) consistirá em rever os 
objectivos da estratégia de Lisboa para responder à nova situação. Do ponto de vista do 
desenvolvimento sustentável, é fundamental que a melhoria da qualidade do ambiente seja 
encarada como um factor de competitividade e que se perceba perfeitamente que esta 
melhoria oferece possibilidades de gerar novo crescimento. O ETAP é um instrumento que 
pretende trazer benefícios para o ambiente e aplicar uma política vantajosa para a economia, a 
indústria e o ambiente. 
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