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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Estratégia Temática para o Uso Sustentável dos Recursos Naturais
(2006/2210(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Para uma Estratégia Temática 
sobre a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais"(COM(2003)0572),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Estratégia Temática sobre a 
Utilização Sustentável dos Recursos Naturais" (COM(2005)0670),

– Tendo em conta a Reapreciação da Estratégia da UE para o Desenvolvimento Sustentável 
(EDS) – Nova Estratégia1,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Biodiversidade,

– Tendo em conta a Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
Junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 
ambiente2,

– Tendo em conta os artigos 2º e 6º do Tratado CE, nos termos dos quais as exigências em 
matéria de protecção do ambiente devem ser integradas nos diversos sectores das políticas 
comunitárias, tendo em vista promover um desenvolvimento das actividades económicas 
compatível com o ambiente,

– Tendo em conta o artigo 174º do Tratado CE,

– Tendo em conta o Sexto Programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Avançar para uma utilização 
sustentável dos recursos: Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos" 
(COM(2005(0666),

– Tendo em conta a sua Resolução de 5 de Julho de 2005 sobre a promoção de tecnologias 
para o desenvolvimento sustentável: plano de acção sobre tecnologias ambientais da 
União Europeia4

– 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 (A6-0000/2006),

A. Considerando que, durante as próximas décadas, as rápidas evoluções demográficas a 

  
1 Documento do Conselho nº 10117/06, de 9.6.2006.
2 JO L 197, de 21.7.2001, p. 30.
3 JO L 242, de 10.9.2002, p. 1.
4 JO C 157, de 6.7.2006, p. 77.
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nível mundial exercerão uma pressão cada vez maior sobre o clima, sobre os recursos 
naturais e sobre a biodiversidade, uma evolução que está relacionada com a diferença de 
prosperidade entre o mundo industrializado e os países em desenvolvimento,

B. Considerando que, devido ao crescimento rápido da população mundial, em 2010 viverão 
já na Terra mais 400 milhões de pessoas do que actualmente; que, num mundo cada vez 
mais interdependente, não é possível continuar a produzir e a consumir como actualmente, 
encontrando-se 15 500 espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção a nível 
mundial; que, durante as últimas décadas, quase todos os tipos de ecossistemas e todas as 
espécies foram gravemente afectados; que também a água potável constitui um recurso 
precioso e submetido a pressões; que a crise mundial da água constitui uma ameaça para a 
vida humana, para o desenvolvimento sustentável e, em última instância, também para a 
paz e a segurança, 

C. Considerando que, segundo o Relatório de Avaliação do Ecossistema do Milénio relativo 
a 2005, publicado pelas Nações Unidas, a totalidade dos ecossistemas sofreu uma perda de 
dois terços desde o início dos anos 60, tendo a procura de recursos naturais conhecido um 
aumento de 70% durante o mesmo período,

D. Considerando que a aceleração do crescimento económico nos países em desenvolvimento 
acentuará ainda mais a pressão sobre o ambiente,

E. Considerando que o progresso a nível dos conhecimentos e da tecnologia assume 
importância crucial para atingir um equilíbrio entre, por um lado, o crescimento 
económico e, por outro lado, a sustentabilidade social e ambiental, 

F. Considerando que, nos termos do artigo 6º do Tratado, reforçado pelo Processo de Cardiff, 
as exigências em matéria de protecção do ambiente devem ser integradas na definição e 
execução das políticas e acções da Comunidade,

G. Considerando que existe uma complementaridade escassa e uma coordenação insuficiente 
entre as diversas instâncias internacionais responsáveis pelo desenvolvimento sustentável 
(Convenção sobre a Diversidade Biológica, Protocolo de Quioto, Convenção de Combate 
à Desertificação, etc.),

H. Considerando que a Estratégia da UE "Trabalhando juntos para o crescimento e o 
emprego"1, aprovada pela Cimeira da Primavera de 2005, atribui prioridade elevada a uma 
utilização mais sustentável dos recursos naturais e solicita à UE que assuma um papel de 
destaque na passagem a um consumo e a uma produção mais sustentáveis na economia 
global,

I. Considerando que, na sua Comunicação intitulada "Reexame da Estratégia em Favor do 
Desenvolvimento Sustentável – uma Plataforma de Acção" (COM(2005)0658), a 
Comissão afirma que:

– a UE e os Estados-Membros devem continuar a investir na investigação e na 
tecnologia, a fim de encontrar novos métodos de produção e de consumo que 

  
1 COM(2005)0024.
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apresentem uma boa relação custo/eficácia e utilizem os recursos de uma forma mais 
eficiente, 

– a UE deve assumir o papel de líder mundial das tecnologias eficientes do ponto de vista 
ecológico, a fim de reduzir a elevada dependência dos recursos naturais,

– a UE deve salvaguardar a capacidade da Terra para manter a vida em toda a sua 
diversidade, respeitar os limites do recursos naturais do planeta e zelar por um elevado 
nível de protecção e melhoria do ambiente,

– até 2012, 12% da energia utilizada nos Estados-Membros deverá ser proveniente de 
fontes de energia renováveis,

– a partir de 2010, 21% da electricidade consumida nos Estados-Membros deverá ser 
proveniente de fontes de energia renováveis,

J. Considerando que o Sexto Programa Comunitário de Acção em Matéria de Ambiente:

– estabelece um programa cujos objectivos retomam as grandes prioridades da 
Comunidade, nomeadamente as alterações climáticas, a Natureza e a biodiversidade, o 
ambiente, a saúde pública e a qualidade de vida, os recursos naturais e o resíduos,

– requer que sejam encorajadas modificações dos regimes de subvenção que tenham 
efeitos negativos sensíveis para o ambiente e sejam incompatíveis com o 
desenvolvimento sustentável,

– afirma que as estratégias temáticas devem incluir objectivos ambientais e calendários 
relevantes, do ponto de vista qualitativo e quantitativo,

K. Considerando que o sector da agricultura ocupa 50% dos solos, utiliza 30% dos recursos 
hídricos e consome 30% dos combustíveis,

L. Considerando que um dos Objectivos do Milénio, adoptados pelas Nações Unidas em 
2000, consiste em garantir até 2015 um ambiente sustentável, através da integração do 
desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais, do fim das perdas de 
recursos naturais e da redução para metade do número de pessoas sem acesso a água 
potável, tendo em conta a necessidade de melhorar sensivelmente, até 2020, as condições 
de vida de pelo menos 140 milhões de pessoas que habitam em bairros-de-lata,

M. Considerando que 5 a 6 milhões de pessoas, sobretudo crianças, morrem todos os anos em 
consequência de doenças provocadas pela poluição da água e do ar,

N. Considerando que a utilização sustentável dos recursos naturais é uma condição sine qua 
non para a prosperidade a longo prazo,

O. Considerando que, através de uma melhor gestão que impeça a sobreexploração de 
recursos naturais renováveis, tais como recursos haliêuticos, biodiversidade, água, ar, solo 
e atmosfera, será possível conseguir, o mais tardar até 2015, a recuperação de 
ecossistemas marinhos danificados, em conformidade com o Plano de Execução de 
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Joanesburgo (2002)1,

P. Considerando que deve ser posto termo, o mais tardar até 2010, à perda de biodiversidade,

Q. Considerando que existem grandes diferenças entre os Estados-Membros no que diz 
respeito à produtividade dos recursos, que a eliminação dessas disparidades significaria, 
por si só, uma produtividade melhorada que levaria à redução da quantidade de recursos
naturais utilizados e, por conseguinte, da pressão sobre o ambiente, reforçando a 
competitividade dos Estados-Membros,

R. Considerando que o Plano de Acção sobre Tecnologias Ambientais da União Europeia,

– salienta que uma utilização eficiente dos recursos e matérias naturais permite reduzir os 
custos suportados pela indústria e pelas famílias, libertando desse modo meios 
financeiros e reduzindo a dependência da economia da UE em relação a recursos 
escassos e a mercados altamente instáveis,

– regista que a escassez dos recursos naturais é frequentemente causa de conflitos 
regionais nos países em desenvolvimento,

– salienta a necessidade de promover tecnologias dirigidas à prevenção de catástrofes 
naturais ou actividades que possam conduzir à destruição ou diminuição dos recursos 
naturais,

S. Considerando que uma política apenas pode ser executada se os cidadãos e consumidores 
forem encorajadas a adaptar os seus padrões de consumo às exigências do ambiente e da 
saúde pública,

1. Acolhe a Comunicação da Comissão, embora entenda que esta não pode ser encarada 
como uma verdadeira estratégia, mas antes como um adiamento da estratégia;

2. Lamenta a total ausência de vontade política da Comissão;

3. Regista que a estratégia temática não dá resposta aos objectivos do Sexto Programa 
Comunitário de Acção em Matéria de Ambiente;

4. Entende que, embora sejam necessários dados mais específicos em determinados 
domínios, tal não pode servir de pretexto para o adiamento de medidas necessárias, que 
têm de ser adoptadas para garantir a utilização sustentável de recursos naturais; regista, 
por outro lado, que os conhecimentos actualmente disponíveis são já suficientes para 
desencadear acções concretas, tendo em vista melhorar a utilização sustentável dos 
recursos naturais;

5. Reafirma os objectivos essenciais da utilização sustentável dos recursos naturais, 
designadamente, um elevado grau de protecção do ambiente e da saúde pública, a 
disponibilidade dos recursos naturais para as futuras gerações, a estabilidade e a 
prosperidade do nosso sistema económico e social, uma limitação da utilização dos 
recursos que permita reduzir e estabilizar o impacte ambiental;

  
1 Cimeira das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Joanesburgo, 2002.
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6. Entende que a Comissão deve tomar a sério o Parlamento, a opinião pública europeia e o 
ambiente, substituindo, tão rapidamente quanto possível, esta "não-estratégia" por 
propostas ambiciosas, incluindo objectivos claros e calendários vinculativos;

7. Entende que, ao adiar acções concretas, a UE perderá a sua posição concorrencial no 
sector da inovação e do comércio de novas tecnologias eficientes do ponto de vista 
ambiental;

8. Congratula-se pelo facto de a Comissão reconhecer que a política até ao momento seguida 
no domínio da utilização sustentável dos recursos naturais se revelou insuficiente;

9. Considera útil a criação, até 2008, de um Centro Europeu de Dados que tenha por missão 
avaliar e optimizar periodicamente os indicadores conhecidos, bem como elaborar os 
indicadores necessários ainda desconhecidos, a fim de atingir o objectivo último que 
consiste em reduzir ao mínimo o impacte da utilização dos recursos naturais sobre o 
ambiente e a saúde pública;

10. Não partilha a opinião da Comissão, segundo a qual não são conhecidos quaisquer 
indicadores que permitam incluir desde já na estratégia objectivos concretos, claros e 
calendarizados; de facto, são já conhecidos os seguintes indicadores: PIB (produto interno 
bruto), DMI (Direct Material Input) e DMC (Domestic Material Consumption);

11. Entende que, com base num conjunto prático de indicadores, é possível formular a regra 
segundo a qual "quanto menos recursos naturais forem utilizados, tanto menor será o 
impacte sobre o ambiente";

12. Entende que, sendo a redução do uso de recursos naturais acompanhada pela passagem a 
uma alternativa, importa começar por analisar o impacte ambiental dessa alternativa;

13. Convida a União Europeia a zelar por que todos os instrumentos e textos legislativos 
comunitários contribuam, no seu conjunto, para a conservação dos recursos naturais e para 
a realização de um desenvolvimento sustentável, tanto na UE como nos países terceiros;

14. Entende que, até 2030, é necessário reduzir por um factor 4 a utilização de recursos 
primários não renováveis, ou reduzir a metade, até 2030, o uso de recursos naturais, 
aumentando ao mesmo tempo a prosperidade a nível mundial; regista que podem ser 
utilizados os seguintes indicadores: TMR (Total Material Requirement), DMI (Direct 
Material Input) e DMC (Direct Material Consumption), os quais indicam a quantidade de 
recursos utilizados numa economia; entende que, dividindo o PIB por estes indicadores, é 
possível medir a produtividade da utilização dos recursos naturais;

15. Manifesta-se de acordo em que não existe actualmente qualquer indicador adequado que 
permita medir os progressos a nível da redução do impacte ambiental provocado pela
utilização dos recursos, o chamado indicador de eficiência ambiental, o qual deve ser 
introduzido tão rapidamente quanto possível, o mais tardar em 2008;

16. Entende que é possível recorrer a instrumentos fiscais e a subsídios para reduzir a 
utilização de recursos nociva para o ambiente, designadamente através de uma 
redistribuição de subsídios;
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17. Verifica que a dissociação entre o crescimento e a melhoria da eficiência dos recursos é já 
considerada um objectivo político em nove Estados-Membros (entre os quais a Alemanha 
e a Finlândia), bem como no Japão, o que não impede o consumo de recursos naturais de 
permanecer elevado em termos absolutos; entende que uma política relacionada com a 
utilização sustentável dos recursos naturais deverá centrar-se numa melhor dissociação 
entre o crescimento económico e a utilização dos recursos, visando uma redução em 
termos absolutos dos recursos utilizados;

18. Entende que é necessário reduzir para metade, por categoria de recursos, o impacte 
negativo da utilização total de recursos na UE, por exemplo, através de uma abordagem 
sectorial na construção, nos transportes e noutros sectores, a fim de reduzir o impacte e a 
dependência dos recursos em causa;

19. Entende que é necessário reduzir, até 2050, a utilização de materiais primários não 
renováveis por um factor 10, tendo em conta uma distribuição equitativa dos recursos e 
um aumento da população mundial, bem como a reciclagem e reutilização de mais de 95% 
dos materiais, o que deverá resultar no desaparecimento total dos resíduos não tratados e 
não utilizáveis;

20. Entende que a estratégia deverá ser aplicada em vários níveis e domínios políticos;

21. Entende que a política agrícola, em especial, deve ter como objectivo, entre outros, reduzir 
a pressão sobre o ambiente através de uma utilização sustentável dos recursos naturais que 
incluem, mas de forma não exclusiva, o solo, a água e os combustíveis;

22. Entende que os Estados-Membros devem aplicar a estratégia da UE para a biodiversidade, 
tanto na pesca como noutros sectores, e adoptar medidas em cooperação com a Comissão 
para atingir, antes de 2010, o objectivo de pôr termo à perda de biodiversidade;

23. Salienta a necessidade de prestar assistência aos países em desenvolvimento recorrendo,
de forma não exclusiva, à partilha de tecnologia e de conhecimentos;

24. Salienta a importância, para essa estratégia, da exigência já incluída noutras estratégias 
políticas, nos termos da qual, até 2010, uma média de 12% da energia consumida na UE e 
de 21% da electricidade consumida na UE deve ser proveniente de recursos naturais 
sustentáveis, aumentando para 15% em 2015;

25. Afirma, em conformidade com a política em matéria de consumo de energia, que até 2010 
uma média de 12% das matérias-primas renováveis utilizadas na UE deve ser proveniente 
de recursos submetidos a uma gestão comprovadamente sustentável, e que essa 
percentagem deve aumentar para 15% em 2015;

26. Salienta que a UE deve adoptar todas as medidas para informar bem os consumidores e 
produtores sobre a utilização de recursos naturais, e que uns e outros devem ser associados 
às ideias de promoção de mudanças que possam conduzir à utilização sustentável de 
recursos naturais;

27. Afirma que a política da UE deve ser de molde a estimular os Estados-Membros, e não a 
dissuadi-los de estabelecerem objectivos mais ambiciosos nas acções que visam melhorar 
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a utilização sustentável dos recursos naturais;

28. Acolhe favoravelmente todas as iniciativas da Comissão susceptíveis de permitir uma 
utilização sustentável dos recursos naturais e de reduzir o impacte negativo para o 
ambiente da utilização de recursos naturais.

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os recursos naturais encontram-se gravemente – e cada vez mais – ameaçados pela 
degradação, pelo esgotamento e pela poluição. O crescimento económico mundial é 
acompanhado pelo consumo de recursos naturais, renováveis e não renováveis. A capacidade 
de resistência do ambiente encontra-se neste momento já largamente ultrapassada. Tal ponto 
de vista poderia ser subscrito pela própria Comissão. Todavia, a posição da relatora quanto ao 
modo de enfrentar essa ameaça diverge claramente, em termos de ambição, da Comunicação 
apresentada pela Comissão.

É urgentemente necessária uma estratégia bem estruturada que satisfaça, no mínimo, as 
exigências formuladas no Sexto Programa Comunitário de Acção em Matéria de Ambiente. A 
utilização sustentável dos recursos naturais coloca um problema análogo ao das alterações 
climáticas. Podemos melhorar a situação, mas para isso temos de agir rapidamente. Nesta 
matéria, não há lugar para o laxismo político. Temos de adoptar iniciativas ambiciosas e estar 
prontos a iniciar medidas vinculativas. As decisões tíbias não conduzem a uma solução. Em 
suma: está nas nossas mãos.

Temos de estar prontos a dar mostras de vontade política e a ousar a adopção de medidas nos 
seguintes domínios: os nossos hábitos de consumo e de produção, a busca de alternativas, a 
adopção de um estilo de vida diferente, a ajuda aos países em desenvolvimento, a inclusão de 
todos os domínios políticos, designadamente da agricultura e da pesca, a prevenção de 
desequilíbrios políticos entre as diversas entidades da União, bem como entre os 
Estados-Membros.

Poderá ser procurada uma série de soluções nos seguintes domínios: uma base de dados de 
qualidade, acessível a todos, contendo informações pré-definidas e indicadores 
pormenorizados, objectivos claros e calendários vinculativos para a redução do impacte sobre 
o ambiente, medidas e orientações para a passagem a alternativas, aumento da produtividade 
dos recursos (isto é, fazer mais com menos, por exemplo através da reutilização e de melhores 
tecnologias), reduzir a utilização de categorias específicas de recursos, recorrendo por 
exemplo a uma lista de prioridades, declarar a estratégia aplicável a todos os sectores com 
influência sobre a utilização de recursos naturais, integrar a política agrícola e de pescas na 
nossa estratégia, colocar a tónica em todo o ciclo de vida dos recursos naturais (desde a sua 
origem até à eliminação dos resíduos), recorrer a meios financeiros como incentivo ou como 
desincentivo, apoiar os países em desenvolvimento através, por exemplo, da partilha de 
tecnologias e de conhecimentos, colocar mais a tónica na utilização da energia solar, eólica e 
hídrica como um recurso natural, informar devidamente os consumidores e produtores e 
atribuir-lhes um papel activo na elaboração da estratégia, bem como seguir uma política 
comunitária que estimule os Estados-Membros e não os desincentive de apresentarem 
propostas mais ambiciosas no domínio da utilização sustentável dos recursos naturais.

A relatora não subscreve a presunção ou previsão de que a aposta numa utilização sustentável
dos recursos naturais e a busca de alternativas para conseguir a recuperação do ambiente 
conduzirá a uma quebra do crescimento económico. A inovação no domínio dos novos 
ecossistemas e tecnologias ambientais oferece, pelo contrário, perspectivas no mercado 
internacional e pode gerar emprego. É sua convicção que a utilização sustentável dos recursos 
naturais promoverá a estabilidade e prosperidade do nosso sistema económico e social e 
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contribuirá, em última instância para reduzir a pobreza, em especial a longo prazo.
A relatora salienta que as populações pobres são duramente afectadas pela degradação da 
qualidade e da quantidade dos recursos naturais. A vida das populações pobre em meios rurais 
depende em muito dos recursos naturais – água e solo fértil, diversidade de recursos naturais, 
caça e pesca, produtos florestais e biomassa. Para um grande número de pobres, no campo e 
na cidade, é extremamente difícil o acesso a água limpa e a ar não poluído, a sistemas de 
depuração, bem como um acesso fiável à energia. Na maior parte dos países verifica-se uma 
redução das florestas, que são responsáveis por mais de 90% da biodiversidade rural e 
contribuem para a sobrevivência de muitas pessoas que vivem em condições de pobreza 
extrema. Calcula-se em 5 a 6 milhões o número de pessoas que morrem todos os anos, na 
maioria  crianças, em resultado de doenças transmitidas pela água, bem como pela poluição 
atmosférica e hídrica.

A reforma fiscal poderá constituir um bom instrumento político, pelo menos se implicar uma 
substituição da fiscalidade negativa para a prosperidade (sobre o trabalho, o capital e o 
consumo) por uma fiscalidade positiva para a prosperidade. É de lamentar, por outro lado, que 
os programas de reforma fiscal se tenham até ao momento centrado na redução dos custos de 
mão-de-obra. Importa recordar que, durante os últimos quarenta anos, a produtividade do 
trabalho aumentou 270%, ao passo que a produtividade da energia apenas aumentou 20% e a 
das matérias-primas 100% durante o mesmo período. É necessário rever a orientação até 
agora seguida pelos programas de reforma fiscal. Os impostos e os subsídios podem ser 
utilizados para promover inovações tecnológicas.

Que faz a Comissão na sua Comunicação? A Comissão não apresenta quaisquer objectivos, 
quaisquer valores a atingir, nem sequer aponta o caminho a seguir, por outras palavras, a 
Comunicação da Comissão não satisfaz os requisitos do Sexto Programa Comunitário de 
Acção em Matéria de Ambiente. Essa seria, porém, uma base mínima para uma política 
adequada. A relatora hesitou longamente em elaborar um relatório curto, solicitando à 
Comissão que retirasse a sua Comunicação e elaborasse um novo documento. Tendo em conta 
os antecedentes da Comunicação ora em apreço, que representa o produto lamentável de um 
trabalho que se prolongou por cinco anos, a relatora entende que nem o ambiente nem a 
economia teriam a ganhar com tal atitude da sua parte. A relatora espera que a elaboração do 
seu relatório forneça um impulso na direcção certa, permitindo tornar visíveis acções, 
objectivos e calendários concretos na política da UE e dos seus Estados-Membros durante os 
próximos anos, e não com um atraso de vinte anos.
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