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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Constata o importante atraso acumulado pela União Europeia em matéria de utilização e 
produção de biocombustíveis, domínios cruciais do comércio internacional;

2. Salienta o importante contributo que uma verdadeira estratégia destinada a promover 
aplicações sustentáveis da biomassa pode dar para o combate às emissões de gases de 
efeito de estufa, ao desenvolvimento de novas oportunidades mediante a transformação 
industrial de produtos agrícolas e, em particular, de biocombustíveis de segunda geração, 
à redução da dependência energética da UE e à promoção do crescimento e do emprego, 
tanto na UE como noutras regiões do mundo, nomeadamente nos países em 
desenvolvimento;

3. Considera que, para atingir esses objectivos, deve ser conduzida uma política orientada 
para o desenvolvimento de uma indústria europeia de biocombustíveis e impulsionada a 
utilização desta fonte de energia na UE; assinala, no entanto, que a cultura, produção e 
importação irreflectidas, incontroladas e intensivas de biocombustíveis podem ter efeitos 
ambientais irreversíveis;

4. Constata que a importação de bioetanol é uma boa solução em termos de alterações 
climáticas,

5. Constata que os biocombustíveis são já objecto de transacções mundiais e que a União 
Europeia não é ainda auto-suficiente neste domínio; considera, no entanto, que há que 
conceder uma prioridade absoluta ao fomento da produção interna;

6. Sublinha que, entre as condições necessárias para o desenvolvimento de uma indústria 
europeia de biocombustíveis forte e dinâmica, é essencial proceder à instauração de um 
quadro comercial, fiscal e aduaneiro adequado e coerente que garanta a competitividade 
dos biocombustíveis produzidos na UE;

7. Considera oportuno definir, para um determinado período, uma taxa razoável de 
penetração das importações de bioetanol pela UE, que seja conciliável com o 
desenvolvimento progressivo da produção comunitária e esteja em conformidade com a 
estratégia europeia a favor do desenvolvimento sustentável, em particular no sector 
energético, e assegurar a compatibilidade da política comercial e aduaneira com o respeito 
da referida taxa, tendo em conta os imperativos da política de desenvolvimento;

8. Constata que os custos da produção de bioetanol na EU são, actualmente, superiores aos 
que existem em diversos outros grandes países produtores, como o Brasil e os Estados 
Unidos; recorda, no entanto, que a competitividade destes países é consequência de 
programas de ajudas maciças e intervenções públicas em vigor há muitos anos; salienta 
que esta competitividade se baseia igualmente, por exemplo no que respeita ao Brasil, em 
práticas discutíveis, tanto a nível social, como ambiental;
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9. Considera que o fomento da procura de bioetanol na UE através de medidas que, por 
vezes, implicam a utilização de fundos públicos ou incidências orçamentais para a 
Comunidade e os seus Estados-Membros não deve processar-se em benefício exclusivo 
dos produtos importados;

10. Insiste na necessidade de considerar se o bioetanol deve ser tratado, a nível como"produto 
sensível» no quadro das negociações sobre a liberalização dos mercados agrícolas da 
OMC, e excluído, se tal for oportuno, da aplicação das fórmulas de redução pautal que 
estão previstas;

11. Solicita à Comissão que, no quadro das negociações sobre o comércio e o ambiente, a 
nível da OMC, rejeite com a máxima firmeza qualquer proposta tendente a incluir o 
bioetanol numa lista de "produtos ecológicos" susceptíveis de beneficiar de uma isenção 
ou redução de direitos aduaneiros; 

12. Constata que determinados países em desenvolvimento dispõem, a nível mundial, de 
excelentes trunfos concorrenciais em termos de produção e venda de biocombustíveis, 
mas que é necessário proceder paralelamente a uma certa normalização da qualidade dos 
combustíveis; observa, por outro lado, que há que levantar os entraves comerciais, de 
ordem técnica ou outros, para criar um verdadeiro mercado mundial;

13. Convida a Comissão a negociar com prudência os pedidos de acesso preferencial ao 
mercado comunitário do bioetanol formulados pelos nossos parceiros do Mercosul no 
quadro das negociações bilaterais entre a UE e os países dessa zona; considera 
indispensável que todas as questões relativas aos mercados energéticos a nível 
internacional sejam negociadas em fóruns multilaterais como a OMC a fim de garantir a 
máxima transparência, e que o interesse comum da União seja preponderante, em 
conformidade com a futura política energética comum;

14. Considera que a aplicação do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) e do SPG+ 
tem como objectivo o desenvolvimento económico dos países mais vulneráveis e, em 
matéria de produção de bioetanol, deve ser coerente com os objectivos de uma futura 
política energética comum, e convida a Comissão a aplicar sempre que necessário os 
mecanismos de graduação adequados, baseando-se nos critérios previstos no Regulamento 
(CE) nº 980/2005 do Conselho, de 27 de Junho de 2005, relativo à aplicação de um 
sistema de preferências pautais generalizadas;

15. Aprova os esforços da Comissão para apoiar a indústria dos biocombustíveis nos países e 
nas regiões em desenvolvimento que têm um potencial na matéria e nos quais a produção 
local pode contribuir para reduzir de forma sustentável a pobreza; considera, no entanto, 
que esta política deveria ser equilibrada e que esses esforços deveriam ter prioritariamente 
em vista a satisfação das necessidades próprias dos países em energia e não o 
desenvolvimento exclusivo das suas capacidades de exportação;

16. Considera que a União Europeia, em todos os acordos de parceria, de comércio livre ou 
preferenciais, deveria colocar uma maior ênfase na constituição de mercados abertos dos 
biocombustíveis; está convicto de que uma evolução perene e sustentável do sector passa 
por mercados nacionais, europeus e internacionais transparentes, integrados e abertos; 
insta a Comissão a avaliar, com base nestes elementos, todos os acordos preferenciais 
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neste domínio;

17. Insta os meios políticos e económicos a concederem uma maior atenção à cooperação e 
integração dos mercados dos biocombustíveis na União Europeia e nos países europeus 
vizinhos, nomeadamente no quadro dos acordos específicos de parceria;

18. Convida a Comissão a ponderar seriamente a possibilidade de criar uma posição ou 
subposição pautal específica para o bioetanol e os produtos à base de bioetanol no quadro 
do capítulo agrícola da Nomenclatura Combinada, a fim de melhor apreender a realidade 
estatística das importações e velar pela aplicação de uma classificação aduaneira  
adequada;

19. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a que sejam particularmente vigilantes face a 
eventuais tentativas de fraude ou de fuga ao pagamento dos direitos aduaneiros aplicáveis 
ao bioetanol, velando, em particular, pelo respeito das regras de origem e de classificação 
pautal e impedindo a aplicação abusiva de certos regimes aduaneiros suspensivos;

20. Salienta a possibilidade de a indústria comunitária recorrer, se necessário, aos 
instrumentos de defesa comercial (anti-dumping, anti-subvenções, salvaguardas) para 
proteger a sua indústria de uma concorrência desleal ou excessiva das importações; 
salienta a pertinência particular, para uma indústria emergente como a do bioetanol, da 
noção de "atraso sensível na criação de uma indústria" nas análises de prejuízos 
efectuadas no quadro dos referidos procedimentos;

21. Solicita à Comissão que lhe transmita até 1 de Abril de 2007 um relatório sobre as 
condições de produção e de exportação de bioetanol nos principais países produtores não 
comunitários, a fim de permitir que o Parlamento Europeu examine se existe uma situação 
de concorrência leal entre os produtos provenientes destes países e a produção 
comunitária; solicita que, nesse relatório, seja feita referência, em particular, aos 
programas de ajuda e outras intervenções públicas, bem como aos aspectos sociais e 
ambientais do funcionamento deste sector.

22. Solicita à Comissão que criem um sistema de certificação dos biocombustíveis utilizados 
na UE, a fim de garantir que a sua produção esteja em conformidade com as normas 
ambientais em vigor e não tenha quaisquer consequências negativas no ambiente, em 
particular mediante o programa europeu "Monitorização Global do Ambiente e da 
Segurança" (GMES);

23. Insta a Comissão a criar um procedimento de certificação que autorize a produção 
sustentável de biocombustíveis, independentemente do facto de estes serem produzidos na 
União Europeia ou de serem importados;

24. Salienta a posição pioneira da UE na adopção de normas de protecção ambiental e social e 
encoraja a Comissão a promover essas normas nas suas relações comerciais com países 
terceiros a fim de aumentar ao máximo a sustentabilidade da produção de biocombustíveis 
e de racionalizar os seus custos de produção nesses países;

25. Considera que a Comissão deveria conceder uma particular atenção à dimensão logística, 
nomeadamente à logística e à segurança mundiais; considera que essa dimensão deve ser 
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tida em conta nos estudos de impacto em matéria de sustentabilidade por parte da União 
Europeia; insta a Comissão a proceder a uma avaliação em tempo útil;

26. Solicita à Comissão que clarifique o regime de ajudas estatais e encoraje as isenções 
fiscais, a fim de apoiar o desenvolvimento dos biocombustíveis na UE;

27. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de colocar a tónica na utilização actual da 
produção de bioenergia a partir das reservas de cereais de intervenção comunitária; chama 
a atenção para o facto de que a quantidade de cereais de intervenção destinados à 
exportação pode diminuir, o que permitiria que a UE respeitasse mais facilmente os 
compromissos assumidos na OMC; solicita, por conseguinte, à Comissão que desenvolva 
os incentivos adequados nesse sentido, a fim de canalizar para este efeito a maior 
quantidade possível de cereais de intervenção;

28. Considera que as actividades do Fundo Agrícola Europeu devem estender-se à promoção 
das aplicações energéticas da biomassa e que deve aumentar-se para mais de 1,5 milhões 
de hectares a superfície máxima garantida ao abrigo do regime de ajuda a este tipo de 
produção;

29. Considera que, na União Europeia, se deve privilegiar a prossecução das actividades de 
investigação no domínio das culturas não alimentares, a fim de garantir uma utilização 
eficaz e económica das superfícies cultivadas;

30. Considera que a Comissão deve reexaminar todos os planos de acção e directivas para 
permitir uma produção e uma utilização racionais das bio-energias e dos biocombustíveis, 
devendo esse reexame ter prioritariamente por objecto os domínios da produção de plantas 
da exploração florestal e da gestão dos resíduos;

31. Considera que a necessidade de produzir biocombustíveis se pode compreender no quadro 
de uma abordagem lógica e realista que associe a produção de géneros alimentícios e a 
aplicação no domínio da energia; observa que essa abordagem é particularmente 
pertinente tendo em vista a rarefacção futura da produção de géneros alimentícios no 
mundo; insta a Comissão a levantar esta questão a nível internacional.
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