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Assunto: Plano de Acção para um Consumo e Produção Sustentáveis e uma Política 

Industrial Sustentável
– Conclusões do Conselho

Em anexo à apresente nota se enviam, à atenção das Delegações, as conclusões aprovadas pelo 

Conselho 'Ambiente" de 4 de Dezembro de 2008 sobre o plano de acção em epígrafe.
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ANEXO

"Plano de Acção para um Consumo e Produção Sustentáveis

e uma Política Industrial Sustentável"

– Conclusões do Conselho –

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

RECORDANDO

(1) A nova Estratégia da UE para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada em 2006, que 

considera o consumo e a produção sustentáveis um desafio essencial do desenvolvimento 

sustentável e que anuncia a aprovação de um plano de acção1;

(2) A Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, 

que estabelece o sexto programa comunitário de acção em matéria de ambiente e que define 

as principais orientações da política ambiental da União Europeia até 20122;

(3) As conclusões do Conselho (Ambiente) de 23 de Outubro de 2006, sobre a Estratégia 

Temática para a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais, nas quais se apela à Comissão 

e aos Estados-Membros para que estabeleçam metas para os efeitos especificamente ligados 

aos recursos e para a eco-eficiência a título de complemento da referida estratégia até 20103;

  
1 Doc. 10917/06.
2 JO L 242 de 10.9.2002, pp. 1-15.
3 13989/06 (Presse 287), p. 22, ponto 8.
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(4) A comunicação sobre a política integrada de produtos que visa melhorar o desempenho 

energético e ambiental dos produtos vendidos na CE, adoptar uma abordagem da produção 

baseada no ciclo de vida, favorecer a introdução de preços que reflictam a incidência do 

produto no ambiente, informar melhor os consumidores e encorajar os Estados-Membros a 

desenvolver planos de acção nacionais a favor de contratos públicos ecológicos bem como os 

instrumentos necessários para apoiar a contratação pública4;

(5) As conclusões do Conselho (Competitividade) de 22 e 23 de Novembro de 2007, nas quais é 

feita referência à comunicação da Comissão intitulada "Avaliação intercalar da política 

industrial – Uma contribuição para a Estratégia do Crescimento e do Emprego da União 

Europeia"5, de Julho de 2007, que prevê uma nova iniciativa em matéria de política industrial 

sustentável destinada a enquadrar a transição para uma economia segura e sustentável, com 

baixa intensidade de carbono e de alto rendimento energético;

(6) As conclusões do Conselho Europeu de 13 e 14 de Dezembro de 2007, nas quais se reitera 

que "a sustentabilidade da produção e do consumo se contam entre os motores fundamentais 

para a consecução dos objectivos estabelecidos na Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 

e na Estratégia de Lisboa"6.

(7) As conclusões do Conselho Europeu de 13 e 14 de Março de 2008, nas quais é reafirmado o 

empenho da União Europeia em combater as alterações climáticas através da realização dos 

seus objectivos de redução das emissões totais de gases com efeito de estufa, aumento da 

quota das energias renováveis e melhoria da eficiência energética, mediante o 

desenvolvimento de uma política industrial viável a longo prazo e de mercados-piloto 

sustentáveis e competitivos à escala mundial, tendo simultaneamente em conta o impacto das 

medidas ligadas à energia e às alterações climáticas sobre a competitividade das empresas 

europeias7;

  
4 Doc. 10801/03.
5 Doc. 11686/07.
6 Doc. 16616/1/07 REV 1.
7 Doc. 7652/08.
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(8) As conclusões integradas do Conselho (Competitividade) de 29 de Maio de 2008 intituladas 

"Novo impulso à competitividade e inovação da economia europeia"8;

(9) A contribuição dos Estados-Membros da UE e da Comissão para o processo de Marraquexe e 

o esforço colectivo internacional com vista a desenvolver um quadro decenal para os 

programas de consumo e produção sustentáveis.

CONSIDERANDO O SEGUINTE:

(1) Para enveredar por um desenvolvimento mais sustentável, é indispensável alterar padrões de 

consumo e de produção não sustentáveis. Sendo os consumidores, fabricantes, retalhistas e 

outros operadores económicos protagonistas neste processo, é necessário que lhes sejam 

facultadas as informações e as oportunidades de formação adequadas que lhes permitam 

compreender o impacto ambiental do consumo e familiarizar-se com soluções de concepção, 

produção e consumo ecológicos por forma a que possam fazer escolhas mais informadas.

(2) É essencial instaurar padrões de consumo e de produção mais sustentáveis para proteger o 

clima, os ecossistemas e a saúde humana, bem como para preservar os recursos naturais; a fim 

de desenvolver esses padrões, a União Europeia deve dotar-se de instrumentos eficientes e 

coerentes e completar e melhorar a implementação dos instrumentos existentes. 

(3) A fim de influenciar a procura pelos consumidores e a tornar mais respeitadora do ambiente, é 

necessário fornecer informações suplementares, mais claras e irrefutáveis sobre os produtos e 

o seu desempenho ambiental.

  
8 Doc. 10174/08.
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(4) A introdução de uma abordagem dinâmica integrada que combine requisitos vinculativos 

mínimos e critérios de referência facultativos mais avançados para a concepção ecológica dos 

produtos e respectiva rotulagem, a par de instrumentos facultativos de rotulagem ecológica e 

gestão ambiental, a melhoria da indicação do consumo energético e disposições destinadas a 

tornar os contratos públicos mais respeitadores do ambiente constitui um passo importante 

para criar um enquadramento político e as sinergias necessárias para aumentar a 

sustentabilidade do consumo e da produção na UE.

(5) Uma vez concluídos trabalhos mais exaustivos em matéria de critérios sociais e respectiva 

viabilidade, a política da UE deverá também ter devidamente em conta a dimensão social do 

consumo e da produção.

(6) Dada a importância da quota dos contratos públicos no produto interno bruto europeu, o 

desenvolvimento de contratos públicos sustentáveis, a par de uma maior atenção à aquisição 

de produtos, obras e serviços inovadores, pode ser um instrumento eficaz para incentivar a 

melhoria do desempenho ambiental, energético e social de produtos e serviços e facilitar a 

promoção de obras, bens e serviços sustentáveis no mercado, evitando simultaneamente 

encargos suplementares para as finanças públicas, tendo em conta todo o ciclo de vida dos 

produtos.

(7) Um quadro previsível de normas claras, adequadas e acessíveis, baseadas na cooperação 

activa da indústria, incluindo as PME, favoreceria a adopção das normas pela indústria, 

inclusive nos sectores tradicionais, mas requereria uma monitorização periódica e uma 

actualização, na medida do necessário.

(8) Embora no contexto do presente Plano de Acção seja conveniente dar a devida consideração 

e, quando apropriado, a preferência a acordos voluntários, à auto-regulação dos sectores de 

actividade em questão e a instrumentos orientados para o mercado, haverá no entanto que 

recorrer a instrumentos reguladores sempre que necessário.
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(9) Os produtos e serviços respeitadores do ambiente e as tecnologias com baixas emissões de 

compostos de carbono representam um mercado em rápida expansão a nível mundial, no qual 

a União Europeia ocupa uma posição forte com considerável potencial de desenvolvimento, 

promovendo deste modo o crescimento e o emprego tanto nas grandes como nas pequenas e 

médias empresas.

(10) A disponibilidade de recursos naturais, a sua utilização eficiente e sustentável, a inovação e 

concepção ecológicas e os processos com baixa emissão de compostos de carbono são 

factores essenciais para a viabilidade e competitividade da economia europeia.

(11) É essencial, para chegar a soluções sustentáveis, estabelecer uma cooperação entre o sector 

público, as instituições do conhecimento, a indústria, os parceiros sociais e outras partes 

interessadas, bem como sinergias entre o Plano de Acção e as actividades de inovação 

pertinentes em curso, como o sétimo programa-quadro da Comunidade Europeia de 

actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração9, o 

Programa de Competitividade e Inovação10 e a Iniciativa dos Mercados-Piloto11,

  
9 Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro

de 2006, relativa ao sétimo programa-quadro da Comunidade Europeia de actividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007-2013) (JO L 412 
de 30.12.2006, p. 1).

10 Decisão n.º 1639/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 2006, 
que institui um programa-quadro para a competitividade e a inovação (2007-2013) (JO L 310 
de 9.11.2006, pp. 15-40).

11 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões: Mercados-piloto: Uma iniciativa em prol dos 
mercados-piloto na Europa (doc. 5121/08).
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O CONSELHO

(1) REGISTA COM SATISFAÇÃO a Comunicação da Comissão sobre o Plano de Acção para 

um Consumo e Produção Sustentáveis e uma Política Industrial Sustentável12 e a 

oportunidade que oferece de coordenar e reforçar os diferentes instrumentos ligados ao 

consumo e à produção sustentáveis, contribuindo deste modo para induzir padrões de 

consumo e produção mais sustentáveis na UE e impulsionar a competitividade da indústria 

europeia, explorando plenamente o potencial da nova Estratégia de Desenvolvimento 

Sustentável da UE e da Estratégia de Lisboa renovada;

(2) CONSIDERA que o presente Plano de Acção, em sintonia com outros instrumentos da UE 

como o Plano de Acção sobre Tecnologias Ambientais13 e a Directiva 96/61/CE relativa à 

prevenção e controlo integrados da poluição14, é susceptível de contribuir para acelerar a 

criação de uma economia segura e sustentável, eficiente em termos de utilização de recursos e 

com baixa emissão de compostos de carbono, apta a competir com êxito nos mercados 

mundiais;

I. Um enquadramento político dinâmico e coerente para uma produção e um consumo 

mais sustentáveis

(3) REGISTA que o Plano de Acção complementa as políticas industriais e ambientais existentes, 

em especial as relativas ao pacote "energia e alterações climáticas", centrando-se numa 

política dinâmica, introduzindo um novo "ciclo virtuoso", melhorando o desempenho 

ambiental global dos produtos ao longo do seu ciclo de vida, promovendo e estimulando a 

procura de melhores produtos e tecnologias de produção e permitindo aos consumidores fazer 

escolhas mais informadas e comprar produtos acessíveis com custos de funcionamento e de 

eliminação mais baixos;

  
12 Doc. 12026/08.
13 Doc. 5864/04.
14 JO L 257 de 10.10.1996, pp. 26-40.
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i) Melhoria da concepção e da rotulagem dos produtos: tirar partido das sinergias

(4) SUBLINHA a necessidade de definir objectivos indicativos adequados para o consumo 

sustentável e a utilização eficiente dos recursos naturais que devem visar a dissociação total 

entre o crescimento económico e a degradação do ambiente; CONVIDA, por conseguinte, a 

Comissão a organizar uma avaliação comparativa entre Estados-Membros por forma a 

estabelecer objectivos comunitários indicativos mas claros, com indicadores específicos para 

cada sector, material e processo, que tenham sido validados do ponto de vista económico e 

científico, a fim de aferir a melhoria a nível da utilização eficiente da energia e dos recursos 

naturais e do consumo sustentável; neste contexto, será igualmente necessário definir critérios 

de avaliação;

(5) APOIA a intenção da Comissão de elaborar uma série de instrumentos e mecanismos de 

informação e comunicação sobre níveis de desempenho a fim de responder às diferentes 

necessidades em matéria de consumo sustentável; APOIA a criação de sinergias reforçadas e 

uma melhor coordenação entre o sistema comunitário de atribuição de rótulo ecológico15, a 

Directiva relativa à concepção ecológica16, a Directiva relativa à indicação do consumo de 

energia17, as actividades destinadas a promover contratos públicos ecológicos e o 

Regulamento EMAS18, no que diz respeito aos âmbitos de aplicação, aos dados, aos 

calendários e aos programas de trabalho;

  
15 Regulamento (CE) n.º 1980/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho

de 2000, relativo a um sistema comunitário revisto de atribuição de rótulo ecológico 
(JO L 237 de 20.9.2000, p. 1).

16 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um quadro 
para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo 
de energia (doc. 12119/08).

17 Directiva 92/75/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1992, relativa à indicação do 
consumo de energia dos aparelhos domésticos por meio de rotulagem e outras indicações 
uniformes relativas aos produtos (JO L 297 de 13.10.1992, pp. 16-19).

18 Regulamento (CE) n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março
de 2001, que permite a participação voluntária de organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS), (JO L 114 de 24.4.2001, pp. 1-29).
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(6) CONVIDA a Comissão a melhorar a gestão e a transparência dos dados ambientais dos 

produtos ao longo de toda a cadeia de produção e a avaliar em que medida será possível 

coordenar melhor o processo de decisão sobre os critérios aplicáveis nos sistemas de 

rotulagem e as exigências em matéria de concepção ecológica;

(7) REGISTA COM INTERESSE o alargamento proposto do âmbito de aplicação da Directiva 

relativa à concepção ecológica19 com vista a abranger uma maior gama de produtos 

relacionados com a energia bem como outros parâmetros, na sequência da revisão do Plano de 

Acção, a fim de atender à utilização da energia e dos recursos necessários pelos produtos e 

assegurar a livre circulação destes produtos no mercado interno, nomeadamente integrando 

requisitos vinculativos mínimos e critérios de referência mais avançados num sistema 

dinâmico; SUBLINHA a importância crucial de critérios de referência, previsíveis e 

elaborados atempadamente, e de requisitos mínimos para melhorar de forma dinâmica o 

desempenho ambiental dos produtos, tomando simultaneamente em conta os esforços de 

adaptação desenvolvidos pelas PME; PRECONIZA que este sistema dinâmico seja reforçado 

mediante a transformação destes critérios de referência em requisitos no termo de um período 

de transição determinado; SALIENTA que a Directiva relativa à concepção ecológica, que 

abrange uma maior gama de produtos em função do seu impacto ambiental, nomeadamente 

no plano energético, está vocacionada para dotar a União Europeia de um instrumento 

comunitário eficaz com vista a promover um consumo e uma produção mais sustentáveis; 

RECOMENDA que as novas disposições anunciadas no Plano de Acção relativas à rotulagem 

relacionada com a concepção ecológica dos produtos, no âmbito da Directiva relativa à 

indicação do consumo de energia20 sejam analisadas antes de 2012;

  
19 Directiva 2008/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que 

altera a Directiva 2005/32/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos que consomem energia, bem como a Directiva 92/42/CEE 
do Conselho e as Directivas 96/57/CE e 200/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, no 
que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 81 de 20.3.2008, 
pp. 48-50).

20 Directiva 92/75/CEE do Conselho relativa à indicação do consumo de energia dos aparelhos 
domésticos por meio de rotulagem e outras indicações uniformes relativas aos produtos.
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(8) APOIA o objectivo de melhorar o sistema comunitário voluntário de atribuição de um rótulo 

ecológico da UE através da simplificação dos procedimentos por forma a aumentar a sua 

penetração no mercado, o que permitiria cobrir um maior número de produtos e definir mais 

rapidamente os critérios a aplicar, pondo mais a tónica nos principais impactos ambientais ao 

longo do ciclo de vida dos produtos; SALIENTA que é necessário assegurar um elevado nível 

de credibilidade, mantendo controlos ex-ante por terceiros; RECORDA que o sistema 

comunitário de atribuição de um rótulo ecológico prevê critérios de referência facultativos em 

matéria de excelência e SALIENTA que os critérios de atribuição do rótulo ecológico devem 

entrar em linha de conta na definição dos critérios destinados a desenvolver os contratos 

públicos ecológicos; SUBLINHA a necessidade de aumentar a sensibilização dos 

consumidores, retalhistas e produtores através de iniciativas de comunicação e informação 

adequadas;

(9) APOIA o alargamento do âmbito da Directiva-Quadro relativa à rotulagem energética no que 

respeita à indicação do consumo energético dos aparelhos domésticos o que permitiria 

harmonizar o seu âmbito de aplicação com o da Directiva relativa à concepção ecológica dos 

produtos; CONGRATULA-SE com a proposta de analisar, no âmbito da revisão desta 

Directiva-Quadro, a inclusão de outros parâmetros de informação ambiental pertinentes, como 

as emissões e a utilização de recursos ao longo do ciclo de vida dos produtos; SALIENTA, 

contudo, que a indicação do consumo de energia deve ser simples, concisa e eficaz;

(10) CONVIDA a Comissão Europeia a estudar a introdução da pegada de carbono dos produtos 

nos instrumentos de rotulagem ambiental comunitários existentes, tais como o rótulo 

ecológico e a indicação do consumo de energia; SOLICITA ainda à Comissão que, tendo em 

conta a experiência dos Estados-Membros, dê início logo que possível aos trabalhos sobre 

metodologias voluntárias comuns que facilitem o estabelecimento do balanço de carbono das 

organizações e o cálculo da pegada de carbono dos produtos;
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ii) Promover a utilização de produtos com um elevado desempenho energético e 

ambiental através da instauração de um quadro mais coerente para os contratos 

públicos e incentivos 

(11) REGISTA a intenção da Comissão de encorajar os Estados-Membros que assim o desejem a 

criar incentivos para a aquisição de produtos que respondam aos níveis mínimos de 

desempenho ambiental, estabelecendo um quadro coerente para incentivos económicos como 

os sistemas "bonus/malus", baseados em critérios ambientais, sem todavia excluir a adopção 

de incentivos semelhantes a nível comunitário; TOMA NOTA da intenção da Comissão de 

prosseguir os seus trabalhos e analisar a possibilidade de adoptar incentivos fiscais, novos ou 

reforçados a nível comunitário, relativos aos produtos e serviços com baixo consumo 

energético e sustentáveis;

(12) CONGRATULA-SE com a Comunicação "Contratos públicos para um ambiente melhor"21, 

que reforça e clarifica as políticas destinadas a desenvolver contratos públicos ecológicos a 

nível comunitário;

(13) SUBLINHA que importa reduzir a fragmentação actual de incentivos no mercado interno 

definindo modalidades comuns não vinculativas relativas aos contratos públicos ecológicos 

susceptíveis de servirem de referência para os contratos públicos;

(14) APOIA o objectivo proposto na referida Comunicação, bem como o processo formal de 

definição, juntamente com os Estados-Membros, de medidas comuns destinadas a promover 

contratos públicos ecológicos;

  
21 Doc. 12041/08.
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(15) REGISTA a intenção da Comissão de introduzir progressivamente, através da revisão da 

Directiva relativa à indicação do consumo de energia e na linha das directivas relativas aos 

contratos públicos22, objectivos razoáveis tais como os níveis de desempenho propostos no 

Plano de Acção, abaixo dos quais não seriam autorizados contratos públicos nem incentivos 

nacionais;

(16) SALIENTA que estas medidas comuns devem ser apoiadas por uma avaliação de impacto 

exaustiva que abranja todos os sectores propostos;

(17) REITERA que os instrumentos de orientação destinados aos responsáveis pelas aquisições no 

sector público, incluindo os procedimentos comuns destinados a promover contratos públicos 

ecológicos, devem estar disponíveis em todas as línguas da UE logo que possível.

  
22 Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, 

relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água, da 
energia, dos transportes e dos serviços postais (JO L 134 de 30.4.2004, pp. 1-113); 
Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, 
relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços 
(JO L 134 de 30.4.2004, pp. 114-240);
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iii) Iniciativas de sensibilização por intermédio das partes interessadas e a elas dirigidas

(18) RECORDA a necessidade de promover padrões de consumo mais sustentáveis, 

desenvolvendo meios e instrumentos adequados, nomeadamente de formação, para 

sensibilizar os consumidores e influenciar o seu estilo de vida e comportamento; CONVIDA a 

Comissão e os Estados-Membros a apoiar as acções realizadas nestes domínios e a analisar a 

viabilidade de desenvolver instrumentos concretos neste domínio; CONVIDA os Estados-

-Membros a aplicarem na íntegra a Directiva relativa às práticas comerciais desleais no que 

respeita às alegações ambientais23; CONVIDA a Comissão a incluir as alegações ambientais 

em todas as eventuais orientações futuras respeitantes à Directiva relativa às práticas 

comerciais desleais;

(19) CONVIDA a Comissão a aprofundar os trabalhos no domínio do consumo sustentável, 

nomeadamente promovendo práticas inovadoras que envolvam os consumidores finais;

(20) SAÚDA as iniciativas anunciadas de cooperação com os retalhistas e de associação dos 

consumidores e produtores e, em particular, a criação de um Fórum dos Retalhistas; 

CONVIDA a Comissão a promover o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros 

e a identificar sinergias entre as iniciativas comunitárias e as iniciativas semelhantes a nível 

nacional; SALIENTA que um Código de Conduta Europeu para retalhistas constituiria um 

instrumento útil, que deveria ter por objectivo reduzir a pegada ecológica do sector retalhista, 

nomeadamente da grande distribuição, e das suas cadeias de abastecimento, verificar a 

autenticidade das alegações ambientais e promover produtos mais sustentáveis, 

nomeadamente através de campanhas de informação destinadas a incentivar os produtos com 

rótulos ecológicos certificados;

  
23 Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005, relativa 

às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que 
altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho, as Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e 
o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 ("Directiva relativa às práticas comerciais desleais") 
(JO L 149 de 11.6.2005, pp. 22-39).
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(21) CONVIDA a Comissão a continuar a desenvolver um método para avaliar o desempenho 

ambiental geral dos produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida, das cadeias de 

abastecimento, e analisar os impactos a nível mundial, com base nos trabalhos efectuados no 

âmbito da comunicação sobre a política integrada de produtos e da implementação da 

Directiva relativa à concepção ecológica;

(22) CONVIDA a Comissão a levar a cabo, no âmbito das suas actividades em prol do consumo e 

da produção sustentáveis, novos estudos sobre indicadores de sustentabilidade aplicáveis aos 

produtos susceptíveis de serem utilizados nos sistemas de rotulagem, tendo em conta os 

trabalhos em curso;

iv) Avaliar e actualizar o quadro político

(23) CONVIDA a Comissão a realizar estudos, tendo em conta os trabalhos já efectuados noutras 

instâncias, sobre a economia circular (do berço ao berço), os "3Rs" (Reduzir, Reutilizar, 

Reciclar), a economia baseada nos serviços e as suas aplicações no âmbito do objectivo da 

União Europeia da sociedade de reciclagem, em particular no quadro das estratégias temáticas 

para a prevenção e reciclagem de resíduos e a utilização sustentável dos recursos naturais, da 

Estratégia de Lisboa e da nova Estratégia da UE para o Desenvolvimento Sustentável;

(24) CONVIDA a Comissão e os Estados-Membros a aprofundar, tendo em conta os trabalhos já 

efectuados noutras instâncias, o estudo do "efeito de ricochete", pelo qual o aumento global 

do consumo anula os ganhos de desempenho dos produtos em termos energéticos, ambientais 

e de recursos, e sobre o modo de tratar esta questão;

(25) SALIENTA a necessidade de melhorar a nível mundial a utilização sustentável dos recursos 

naturais, apoiando os trabalhos do Painel Internacional para a Gestão Sustentável dos 

Recursos, cujos resultados fornecerão avaliações científicas, e aconselhando os Governos e as 

organizações sobre os impactos do ciclo de vida;
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(26) CONVIDA a Comissão a acompanhar os progressos realizados e a comunicar os resultados ao 

Conselho e ao Parlamento Europeu; dada a urgência de desenvolver padrões de consumo e 

produção mais sustentáveis na União Europeia, CONVIDA a Comissão a apresentar, o mais 

tardar até 2012, uma avaliação da execução do Plano de Acção, nomeadamente a fim de 

continuar a alargar o âmbito de aplicação da Directiva-Quadro relativa à concepção ecológica 

e as disposições conexas em matéria de rotulagem a outros tipos de produtos, com vista a 

preparar as novas acções necessárias para melhorar o desempenho ambiental de outros 

produtos;

II. Produção mais eficiente para um desempenho ambiental mais eficaz e uma maior 

competitividade da indústria e dos serviços europeus

(27) DECLARA-SE FAVORÁVEL à inovação ecológica, que é um dos elementos principais do 

plano de acção; SALIENTA que a inovação ecológica deverá continuar a ser uma prioridade 

na estratégia de investigação e desenvolvimento da UE, incluindo no âmbito da iniciativa 

relativa aos mercados-piloto; AGUARDA COM EXPECTATIVA a proposta relativa a um 

sistema de verificação das tecnologias ambientais que a Comissão apresentará antes do final 

de 2008; ENCORAJA a Comissão a analisar periodicamente os quadros, bem como os 

obstáculos regulamentares e as deficiências de mercado susceptíveis de impedir o recurso às 

tecnologias ambientais e o prosseguimento da inovação;

(28) SALIENTA que o Plano de Acção deverá contribuir para melhorar constantemente a 

utilização eficiente da energia e dos recursos, bem como o desempenho ambiental dos 

produtos ao longo do seu ciclo de vida; RECORDA que uma utilização mais eficaz dos 

recursos tem efeitos positivos no ambiente, na inovação e na competitividade dos produtos e 

reduz os custos de exploração;
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(29) RECORDA a necessidade de ter em conta o papel e as especificidades das PME em todos os

sectores, em particular os que estão ligadas ao fabrico e à instalação, manutenção e reparação 

de produtos, bem como o sector dos serviços (consulta, comercialização e promoção), a fim 

de aumentar a sua viabilidade a longo prazo; CONVIDA a Comissão e os Estados-Membros a 

apoiarem as acções destinadas a ajudar as PME a transformar os desafios ambientais em 

oportunidades no contexto da Lei das Pequenas Empresas para a Europa24, bem como do 

programa de apoio ao cumprimento das normas ambientais25;

(30) RECORDA a importância da responsabilidade social das empresas como instrumento 

voluntário para aumentar o desempenho social e ambiental das empresas e CONVIDA a 

Comissão a reforçar e a desenvolver as suas actividades neste domínio, com base em 

informações sobre as melhores práticas em vigor;

(31) CONGRATULA-SE com a intenção da Comissão de lançar iniciativas de política industrial a 

favor das indústrias ambientais; CONVIDA os Estados-Membros a estabelecerem um quadro 

político claro, credível e a longo prazo que crie condições de mercado propícias ao 

investimento, permitindo que a inovação floresça nas indústrias ambientais e com baixas 

emissões de compostos de carbono, com base no Plano de Acção a favor das tecnologias 

ambientais e num roteiro nacional correspondente; As medidas destinadas a favorecer a 

inovação ao nível da oferta podem ser completadas com vantagem por políticas centradas na 

procura, tais como os incentivos económicos inspirados no procedimento de indicação da 

eficiência energética, as medidas fiscais, os contratos públicos mais ecológicos e o recurso a 

normas da UE e internacionais dinâmicas e progressivamente actualizadas;

  
24 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões: Prioridade às PME – "Small Business Act" para a 
Europa (doc. 11262/08).

25 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões: Pequenas, limpas e competitivas – Um programa 
para ajudar as pequenas e médias empresas a cumprir a legislação ambiental (doc. 13860/07).
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(32) Reconhecendo embora o interesse de sistemas de gestão internacionais como a norma 

ISO 14001, APOIA a intenção da Comissão de melhorar o sistema comunitário de gestão 

ambiental e de auditoria (EMAS); neste contexto, CONGRATULA-SE com a proposta de 

revisão do EMAS, tornando-o mais atraente aos olhos das organizações participantes, 

nomeadamente das PME, simplificando os procedimentos, introduzindo indicadores de 

desempenho, reforçando as sinergias com outras medidas em matéria de consumo e de 

produção sustentáveis, incluindo os contratos públicos ecológicos, reforçando 

simultaneamente o seu âmbito de aplicação através da introdução de orientações sectoriais 

ligadas aos aspectos ambientais dos processos e materiais de produção e à eficiência 

energética; SUBLINHA que este regime constitui um instrumento facultativo para melhorar o 

desempenho ambiental das organizações que aderem ao EMAS; SUBLINHA a necessidade 

de evitar encargos administrativos suplementares;

III. Transformar os objectivos ambientais em oportunidades de competitividade a nível 

externo

(33) REITERA que esta abordagem global, integrada e ambiciosa deverá também reforçar a 

competitividade da indústria europeia, proporcionando novas saídas comerciais e, 

simultaneamente, atendendo melhor à dimensão externa da competitividade europeia e 

criando condições para uma concorrência internacional aberta e leal;
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(34) RECONHECE que é necessário promover o comércio internacional de produtos ambientais, 

incluindo as tecnologias e os serviços ambientais, promover a criação de normas europeias 

para esses produtos e serviços a nível internacional com base em normas europeias, se for 

caso disso, a fim de encorajar os interessados no processo de normalização da UE a participar 

activamente nos trabalhos de normalização efectuados a nível internacional; RECONHECE 

ainda a necessidade de promover abordagens sectoriais, para divulgar as boas práticas e 

desenvolver tecnologias mais sustentáveis, em conformidade e em apoio do processo de 

Marraquexe relativo à elaboração de um quadro decenal para os programas de consumo e 

produção sustentáveis, bem como das agências e programas especializados da ONU, tais 

como o Programa das Nações Unidas para o Ambiente26, e garantir que as empresas europeias 

possam desempenhar um papel exemplar e beneficiar, para o efeito, de um quadro específico 

destinado a melhorar a sua competitividade na introdução de tecnologias e no fornecimento de 

produtos e serviços ambientais;

  
26 Incluindo o Painel Internacional para a Gestão Sustentável dos Recursos, criado no quadro do 

Programa das Nações Unidas para o Ambiente.
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(35) APELA à Comissão e aos Estados-Membros para que promovam a inclusão de abordagens 

sectoriais focalizadas e eficazes, no quadro de negociações internacionais, enquanto elemento 

e complemento de um acordo internacional mundial de combate às alterações climáticas para 

o período pós-2012; RECONHECE que, num contexto mundial de mercados competitivos, o 

risco de transferência do investimento industrial para países onde não são impostas restrições 

nem custos ligados às emissões de CO2 para efeitos de protecção do clima (fuga de carbono), 

é motivo de preocupação para a indústria europeia, em particular em certos sectores, tais 

como as indústrias com um consumo intensivo de energia, particularmente expostos à 

concorrência internacional, e deve ser analisado e tratado urgentemente na nova Directiva 

relativa ao regime de comércio de licenças de emissão; CONVIDA a Comissão a prosseguir 

os seus trabalhos sobre os critérios que permitam identificar rapidamente os sectores expostos 

à fuga de carbono com vista à sua inclusão na referida Directiva, reconhecendo embora que 

um acordo internacional ambicioso é a melhor forma de abordar esta questão; DESEJA 

ANALISAR a iniciativa que a Comissão deverá apresentar até ao final deste ano sobre o 

"diálogo regulamentar";

(36) TEM PRESENTE a importância de manter o equilíbrio global de todo o pacote "clima e 

energia" e baseia os seus trabalhos nos princípios da transparência, da eficiência económica e 

da eficácia em termos de custos, e ainda da equidade e solidariedade na repartição dos 

esforços entre os Estados-Membros; TEM EM CONTA que os pontos de partida, as 

circunstâncias, as potencialidades e os resultados obtidos diferem segundo os Estados-

-Membros, e respeita a necessidade de um crescimento económico sustentável em toda a 

Comunidade, com a contribuição de todos os sectores;

(37) RECORDA que, embora continue a desempenhar um papel de liderança em domínios 

estratégicos como a luta contra as alterações climáticas, a Europa, ao desenvolver a sua 

regulamentação interna, deve tomar em consideração o seu impacto na competitividade das 

empresas europeias a nível internacional, nomeadamente das indústrias com um consumo 

intensivo de energia.


