
PR\830089PT.doc PE448.802v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Comércio Internacional

2010/2103(INI)

13.9.2010

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre as políticas comerciais internacionais no contexto dos imperativos das 
alterações climáticas
(2010/2103(INI))

Comissão do Comércio Internacional

Relator: Yannick Jadot

Relator de parecer (*):
Jo Leinen, Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar

(*) Comissão associada - Artigo 50.º do Regimento



PE448.802v01-00 2/12 PR\830089PT.doc

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................11



PR\830089PT.doc 3/12 PE448.802v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as políticas comerciais internacionais no contexto dos imperativos ditados pelas
alterações climáticas (2010/2103(INI)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os relatórios dos três grupos de trabalho do Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas (IPCC), publicados em 20071:

– Tendo em conta o pacote sobre as alterações climáticas, adoptado pelo Conselho Europeu 
em 17 de Dezembro de 2008,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 29 e 30 de Outubro de 2009
relativas às negociações climáticas,

– Tendo em conta a cimeira da ONU sobre o clima, que teve lugar em Copenhaga 
(Dinamarca), de 7 a 18 de Dezembro de 2009, e o Acordo de Copenhaga daí resultante,

– Tendo em conta as resoluções anteriores do Parlamento Europeu, sobre as alterações
climáticas em particular a resolução de 10 de Fevereiro de 2010 sobre os resultados da 
Cimeira de Copenhaga2, e a resolução de 29 de Novembro de 2007 sobre comércio e 
alterações climáticas3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 26 de Maio de 2010 que analisa as 
opções para ir além do objectivo de 20 % de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa e a avaliação do risco de fuga de carbono (COM(2010)0265),

– Tendo em conta as comunicações da Comissão de 19 de Junho de 2010 sobre os regimes 
voluntários e os valores por defeito num regime de sustentabilidade da UE para os 
biocombustíveis e biolíquidos4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 4 de Novembro de 2008 sobre a 
Iniciativa "matérias-primas": Atender às necessidades críticas para assegurar o 
crescimento e o emprego na Europa (COM(2008)0699),

– Tendo em conta o relatório elaborado pela Organização Mundial do Comércio e o 
programa das Nações Unidas para o ambiente, intitulado "comércio e alterações 
climáticas", lançado em 26 de Junho de 2008,

– Tendo em conta a declaração final dos chefes de Estado e de Governo na Cimeira do G20,
                                               
1 Changements Climatiques 2007: Rapport de Synthèse; publié sous la direction de Rajendra K. Pachauri et Andy Reisinger, 
Genève 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; e relatórios dos grupos de trabalho: Les 
éléments scientifiques, Contribution du Groupe de travail I, publié sous la direction de S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. 
Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller, Jr.; Conséquences, adaptation et vulnérabilité, Contribution du Groupe 
de travail II, publié sous la direction de M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden and C. Hanson; Atténuation du 
Changement Climatique, Contribution du Groupe de travail III, publié sous la direction de B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. 
Dave and L. Meyer. 
2 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 JO C 297 E de 20.11.2008, p. 32. 
4 JO C 160 de 19.6.2010, p. 1-8.
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realizada em Pittsburgh, em 24 e 25 de Setembro de 2009,

– Tendo em conta o estudo do Instituto Climate Strategies, intitulado "Tackling leakage in a 
world of unequal carbon prices", publicado em Junho de 2010;1 o estudo do Instituto CE 
Delft "Why the EU could and should adopt higher greenhouse gas reduction targets", 
publicado em Março de 20102; o estudo elaborado pelo "The Carbon Rich List: The 
companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme", publicado em Fevereiro de 
2010,3 bem como o estudo do Instituto Carbon Trust, intitulado "International carbon 
flows",

– Tendo em conta o documento "Avaliação internacional das ciências e tecnologias 
agrícolas para o desenvolvimento", publicado em 2008,4

– Tendo em conta as regras para o investimento da Energy Charter, que servem de 
fundamento ao processo "Vattenfall Europe Generation AG v. Federal Republic of 
Germany "de 27 de Abril de 2009,5 em que uma empresa processa um Estado-Membro
reforçando regras ambientais, 

– Tendo em conta o "Ontario Green Energy Act", de 14 de Maio de 2009,6

– Tendo em conta o artigo 48º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da Comissão do 
Desenvolvimento Regional (A7-0000/2010),

A. Considerando que as repercussões, em termos económicos, sociais e ecológicos do 
aquecimento do planeta assumem proporções alarmantes e que é indispensável uma 
limitação desse aquecimento abaixo dos 2 ºC,

B. Considerando que o acordo alcançado na Cimeira da ONU sobre alterações climáticas, 
que teve lugar em Copenhaga, em Dezembro de 2009, se revela insuficiente e que a UE 
não conseguiu desempenhar nesse fórum um papel preponderante mercê da sua falta de 
unidade e da escassa ambição dos seus objectivos,

C. Considerando que a Cimeira de Cancún deve constituir um grande passo na via de um
acordo operacional, que permita limitar o aquecimento do planeta para níveis muito 
inferiores aos 2ºC, e que se torne rapidamente vinculativo,

                                               
1 Susanne Droege and Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study for the 
Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska, and Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, 
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
February 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org/
5 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No. ARB/09/6
6 Ontario Ministry of Energy, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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D. Considerando que a luta contra as alterações climáticas é um factor de competitividade, já 
que as prioridades europeias na matéria residem em economias energéticas e nas energias 
renováveis que permitem melhorar a segurança energética da União e com fortes 
potenciais em termos de desenvolvimento industrial, de inovação, de ordenamento do 
território e de criação de emprego,

E. Considerando que a responsabilidade da União Europeia em termos climáticos não pode 
limitar-se às emissões de gases com efeito de estufa no seu território, já que as emissões 
associadas ao seu consumo são muito superiores às que decorrem da sua produção, a 
saber, da ordem de 35 % no Reino Unido, 45 % em França e 60 % na Suécia de acordo 
com estimativas recentes,

F. Considerando, por conseguinte, que as regras comerciais são decisivas na luta contra as 
alterações climáticas e que a União enquanto principal potência comercial mundial pode 
influenciá-las profundamente,

1. Congratula-se com a ambição do Conselho Europeu de reduzir entre 80 a 95% as 
emissões europeias de gases com efeitos de estufa até 2050, relativamente aos valores de
1990, ambição esta necessária para que a União recupere a liderança internacional em 
termos climáticos, quando outros países se empenharam profundamente na economia 
"verde", designadamente através dos seus planos de relançamento económico; expressa o 
seu firme apoio ao objectivo de reduzir as emissões europeias em 30% até 2020, 
independentemente dos resultados das negociações internacionais;

2. Salienta o facto de as políticas comerciais da União Europeia – a nível bilateral, 
plurilateral e multilateral – constituírem um instrumento e não um fim em si, deverem ser 
coerentes com os seus objectivos de luta contra as alterações climáticas e anteciparem a 
conclusão de um acordo ambicioso sobre o clima;

3. Considera, por conseguinte, que as regras da OMC devem ser interpretadas e evoluir de 
forma a constituir um sustentáculo aos compromissos assumidos nos acordos multilaterais 
relativos ao ambiente (AME); solicita à Comissão que diligencie para que seja alcançado 
um consenso no seio da OMC no sentido de conferir aos secretariados dos AME o estatuto 
de observadores em todas as reuniões da OMC em função do respectivo âmbito de 
competências, e um papel de aconselhamento nos processos de resolução de litígios
relacionados com o ambiente;

Reforçar a interacção positiva entre comércio e protecção do clima

4. Reconhece o papel positivo que as trocas comerciais podem desempenhar em termos de 
difusão de bens e serviços que participam na protecção do clima; entende que a protecção 
do clima e a liberalização do comércio podem reforçar-se mutuamente facilitando as
trocas de bens e serviços ambientais, mas que é necessário estabelecer previamente uma 
lista destes bens e serviços de acordo com critérios ambientais rigorosos e em colaboração 
com os países membros da OMC;

5. Salienta a importância que assume a inovação nas tecnologias "verdes" e reconhece o 
papel que podem desempenhar as trocas comerciais na transferência dessas tecnologias de 
país para país;
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6. Reconhece que o incentivo à inovação pode traduzir-se em diversos sistemas de 
reconhecimento – agrupamentos de patentes, direitos de propriedade intelectual, prémios, 
– e que estes sistemas não favorecem do mesmo modo as transferências de tecnologias; 
interroga-se, designadamente, sobre o efeito dos direitos de propriedade intelectual na 
difusão de tecnologias do futuro como os biocombustíveis de segunda geração, as baterias 
ou o hidrogénio; por conseguinte, solicita à Comissão que estude o conjunto de sistemas 
de recompensa à inovação, tomando devidamente em conta o risco de exclusão de alguns 
países e que integre os resultados desse trabalho na sua diplomacia em matéria de clima;

7. Expressa a sua apreensão pelo efeito distorcido das subvenções às energias fósseis nas 
trocas mundiais, o seu impacto no clima, e o peso que implicam para as finanças públicas; 
congratula-se com o compromisso assumido pelo G20 em prol da eliminação progressiva 
dessas ajudas;

8. Manifesta o desejo de que a União Europeia assuma a liderança internacional nesta 
temática e solicita à Comissão que proponha rapidamente um calendário para a eliminação 
destas subvenções na União, no pressuposto de que esse processo deverá incluir a 
aplicação de medidas de acompanhamento social e industrial; recorda, por outro lado, o 
pedido formulado pelo Parlamento Europeu à Comissão e aos Estados-Membros para que 
impeça as agências de crédito à exportação e o Banco Europeu de Investimento de 
concederem empréstimos a projectos que tenham efeitos negativos no clima;

Tornar os preços no comércio internacional mais justos e evitar as fugas de carbono

9. Observa que a liberalização do comércio pode prejudicar a protecção do clima na 
eventualidade de alguns países fazerem da inacção em matéria climática uma vantagem 
concorrencial; sugere, por conseguinte, uma reforma das normas anti-dumping da OMC 
de modo a nelas incluir a questão do justo preço ambiental em função das normas 
mundiais de protecção do clima;

10. Salienta, contudo, que as negociações em matéria climática assentam no princípio da 
"responsabilidade comum mas diferenciada" e que a tibieza das políticas em matéria 
climática nos países em desenvolvimento é geralmente explicável pela sua menor 
capacidade financeira ou tecnológica e não por um objectivo de dumping ambiental;

11. Neste contexto, manifesta o desejo de que o debate europeu sobre as fugas de carbono 
industrial relativas ao regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE) e 
acerca dos meios para o contornar seja abordado com precaução;

12. Recorda, efectivamente, que após a última Comunicação da Comissão de 26 de Maio de 
2010 (COM(2010)0265) sobre esta matéria, poucos foram os sectores industriais que se 
revelaram verdadeiramente sensíveis ``as fugas de carbono e considera que a sua 
identificação requer uma análise sectorial fina; solicita à Comissão que utilize quanto 
antes esta abordagem, preferindo - a ao recurso a  meros critérios quantitativos idênticos 
para todos os sectores industriais;

13. Salienta que não existe uma solução única para os sectores industriais que são sensíveis às 
fugas de carbono, e que a natureza do produto - ou ainda a estrutura do mercado -
constituem critérios essenciais para optar entre as ferramentas disponíveis (atribuição 
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gratuita de licenças, ajudas estatais ou ajustamento nas fronteiras);

14. Lamenta o recurso massivo à atribuição gratuita de licenças de emissão quando estudos 
recentes revelam que esta pode originar lucros consideráveis induzidos para algumas 
empresas e não impede as empresas beneficiárias de deslocalizarem em todo ou em parte 
a sua produção; solicita que, em caso de deslocalização total ou parcial, as licenças 
atribuídas sejam de imediato restituídas e que uma parte delas reverta para um fundo de 
transferência social e ecológica das zonas em que a actividade foi abandonada;

15. Recorda que o ajustamento nas fronteiras, ao invés de reduzir os constrangimentos em 
termos de emissões de carbono que pesam sobre a produção europeia, permite que os 
produtos europeus e os produtos importados fiquem sujeitos ao mesmo e potencialmente 
forte constrangimento em matéria de emissões de carbono; considera que esse instrumento 
só terá interesse e legitimidade se for acompanhado pelo leilão das quotas/licenças, leilão 
esse indispensável para que sejam aceites pelos países parceiros e compatíveis com as 
regras da OMC;

Fomentar a diferenciação dos produtos em função dos seus efeitos no clima

16. Recorda que a protecção do clima se traduz nas mais diversas políticas públicas  –
rotulagem "teor em carbono", concursos públicos com critérios ecológicos rigorosos, 
normas, subvenções, taxas, limites de emissões – que diferenciam os produtos em função 
do respectivo procedimento e método de produção (PMP), e que poderá revelar-se 
necessário aplicar estas políticas tanto aos produtos europeus quanto aos produtos 
importados;

17. Recorda que o âmbito da OMC permite a adopção e medidas de qualificação do comércio 
se estas se revelarem necessárias, proporcionais e não discriminarem países com 
condições de produção idênticas; observa contudo que é urgente clarificar essas medidas 
para que estas possam ser aplicadas com base em critérios climáticos relativos ao PMP 
desses produtos;

18. Solicita à Comissão que tome as medidas necessárias para relançar os debates no seio da 
OMC sobre os PMP e a possibilidade de discriminar produtos análogos em função da sua 
pegada de carbono, do seu teor de utilização de energia ou de normas tecnológicas;
considera que tal iniciativa apenas poderá merecer a aceitação dos membros da OMC se 
for acompanhada por medidas que facilitem a transferência de tecnologias;

19. Manifesta contudo o desejo de que a actual ausência de clareza relativamente aos PMP no 
seio da OMC não conduza a União ao imobilismo, já que deveria, ao invés, explorar estas 
margens de manobra; assim sendo, insta a Comissão a recorrer sistematicamente a rótulos 
ou a critérios de durabilidade nas negociações comerciais e acordos comerciais bilaterais e 
plurilaterais para os produtos que têm um impacto climático;

20. Congratula-se, consequentemente, pela instauração pela União Europeia de critérios de 
durabilidade para os biocombustíveis na União e importados; solicita à Comissão 
Europeia que estude a possibilidade de alargar essa abordagem à biomassa e aos produtos 
agrícolas; espera, contudo, que as mudanças indirectas na utilização dos solos associadas 
aos biocombustíveis sejam tomadas em conta, em conformidade com o compromisso
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assumido pela Comissão junto do Parlamento Europeu;

A liberalização das trocas não deve pôr em causa políticas ambiciosas em matéria de 
clima

21. Expressa a sua apreensão pelo desejo da Comissão Europeia de incluir nos acordos 
comerciais a liberalização do comércio da madeira, e muito particularmente a abolição das 
restrições à sua exportação, não obstante um risco acrescido de desflorestação e os efeitos 
negativos no clima, na biodiversidade, no desenvolvimento e nas populações locais;

22. Realça que a liberalização de produtos agrícolas levou alguns países em desenvolvimento 
a adoptarem modelos agrícolas baseados na monocultura e na exportação, sendo estes 
modelos agrícolas extremamente vulneráveis às alterações climáticas e susceptíveis de 
induzir uma desflorestação maciça; preocupa-se com o impacto de algumas subvenções 
agrícolas europeias na capacidade dos países garantirem a sua segurança alimentar, 
designadamente num contexto de alterações climáticas; solicita à Comissão que não assine 
acordos comerciais susceptíveis de intensificar a desflorestação e obtenha a garantia de 
que os acordos comerciais e os apoios públicos europeus à agricultura não põem em causa 
as perspectivas de políticas agrícolas que contemplam a luta contra as alterações 
climáticas tendo por objectivo a soberania alimentar;

23. Opõe-se às disposições que, nos acordos comerciais e de investimento, permitem que os 
investidores se voltem contra um país que reforçasse as suas políticas climáticas;
considera que as regras de resolução de litígios entre um investidor e o Estado só podem 
ser consideradas caso exista um quadro jurídico preciso que permita que o país adopte 
medidas de defesa do ambiente, coerentes com os objectivos globais nesta matéria;

24. Exorta a Comissão a não se opor sistematicamente às cláusulas de conteúdo local das 
políticas climáticas dos seus parceiros, como no caso do Ontario Green Energy Act; 
considera, efectivamente, que estas cláusulas asseguram a aceitação dessas políticas por 
parte dos cidadãos e das empresas; acredita também que, na pendência de uma 
internalização dos custos climáticos no preço do transporte internacional, cláusulas como 
a rotulagem "transporte" são instrumentos imperfeitos, mas úteis para fomentar o 
consumo de bens produzidos localmente;

Integrar plenamente o transporte na problemática comércio-clima

25. Expressa o desejo de que o custo "climático" do transporte internacional seja internalizado 
no seu preço, quer através da aplicação de taxas, quer de sistemas de comércio de licenças 
de emissão; congratula-se com a prevista inclusão do sector da aviação no RCLE e 
aguarda da Comissão uma iniciativa análoga para o transporte marítimo se vier a revelar-
se impossível a aplicação de um mecanismo global nos próximos anos; espera, por outro 
lado, que a Comissão tome a iniciativa de impugnar o auxílio prestado aos modos de 
transporte mais poluentes, como a exoneração do imposto sobre o querosene de energia; 

26. Considera que, enquanto o custo climático não estiver incorporado no preço do transporte, 
deveria incentivar-se a promoção da produção local sustentável, nomeadamente por uma 
melhor informação dos consumidores; solicita que seja instaurada uma metodologia de 
contabilização e de normas de rotulagem comuns no que respeita à emissão de gases com 
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efeito de estufa (GEE) dos diversos produtos, inclusivamente durante o transporte;

Reforçar os instrumentos de compatibilização entre o comércio e o clima

27. Solicita, tendo em vista a segurar a coerência entre as políticas comerciais e climáticas da 
União Europeia, que seja efectuado um balanço '"carbono" de qualquer política comercial, 
que essa política seja eventualmente alterada para melhorar esse balanço e que sejam 
obrigatoriamente adoptadas medidas compensatórias – cooperação política, tecnológica, 
financeira – em caso de saldo negativo para o clima;

28. Solicita que esse balanço e essas medidas compensatórias figurem num "capítulo clima", 
obrigatório em qualquer acordo comercial (acordos de comércio livre, acordos de parceria 
económica, reforma do sistema de preferências generalizadas), e que esse capítulo seja 
alvo de uma consulta pública e apresentado ao Parlamento;

29. Manifesta o desejo de que este "capítulo clima" seja alvo de uma estreita cooperação entre 
a DG Acção Climática e a DG Comércio Internacional e a que em termos mais gerais, a 
DG Acção Climática seja automaticamente associada às negociações comerciais;

A coerência comércio-clima da União Europeia na perspectiva dos países em 
desenvolvimento

30. Reconhece que a coerência instaurada entre as políticas comerciais e climáticas europeias 
pode ser utilizada ou entendida pelos países parceiros como uma forma camuflada de 
reduzir as nossas importações e aumentar as nossas exportações;

31. Insiste, consequentemente, na importância de negociar com estes países qualquer medida 
que a União possa vir a adoptar, designadamente o ajustamento nas fronteiras, e na 
necessidade de a União cumprir os seus compromissos em termos de "ajuda climática"
para com os países em desenvolvimento;

32. Como tal, constata com preocupação que os financiamentos "precoces" prometidos pelos 
países europeus por ocasião da Cimeira do clima em Copenhaga decorrem em parte de 
compromissos assumidos no âmbito da ajuda pública ao desenvolvimento e são
concedidos sob a forma de empréstimos, contrariamente ao requerido pelo Parlamento; 
solicita que a Comissão elabore um relatório sobre estes financiamentos, de forma a 
apreciar a adequação entre a realidade, os compromissos assumidos e as exigências do 
Parlamento; apela igualmente a uma maior coordenação dos financiamentos quanto à sua 
utilização temática e geográfica;

33. Recorda o compromisso assumido pelos países industrializados, incluindo os Estados-
Membros da União, de reflectirem em financiamentos inovadores para lutar contra as 
alterações climáticas e nomeadamente, a tributação das transacções financeiras; solicita à 
Comissão que proponha quanto antes ao Conselho e ao Parlamento um projecto de criação 
desse imposto a nível da União Europeia; exorta a Comissão a incluir nas negociações 
comerciais sobre a liberalização dos serviços financeiros a perspectiva de um mecanismo 
desse tipo;

34. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 
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Europeu, ao Conselho e à Comissão, aos parlamentos nacionais bem como à secretária 
executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas
(UNFCCC) e da 16e Conferência das partes (COP 16).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Cimeira do Clima, organizada pela ONU, em Copenhaga, saldou-se por um acordo 
decepcionante que não está à altura de limitar o aquecimento do planeta abaixo dos 2° C.
Acresce que o Acordo de Copenhaga não é nem global, nem vinculativo. A UE não é – longe 
disso – a principal responsável por este malogro. Mas a sua ausência de unidade, a sua 
incapacidade para falar a uma só voz, a sua incapacidade para apresentar objectivos de 
redução das emissões e de apoio aos países em desenvolvimento ao nível das recomendações 
dos cientistas e dos pedidos do Parlamento Europeu tornaram-na muitas vezes inaudível e 
ineficaz.

Porquê tantas dificuldades? Obviamente não há uma resposta única. Mas uma parte 
significativa do problema resulta do facto de muitos países ainda não terem experimentado 
em larga escala e guardarem algum cepticismo relativamente às vantagens económicas, 
sociais e democráticas da transformação ecológica da sua economia, não obstante a 
multiplicação de estudos e de experiências bem sucedidas no tocante a transição energética, 
agricultura e transportes mais sustentáveis.

A União Europeia está hoje tentada pelo imobilismo. Alguns sectores industriais, fortemente 
apoiados por governos, invocam as consequências potencialmente dramáticas de uma política 
climática ambiciosa. Muito embora os estudos oficiais desacreditem essa ameaça global e 
recordem que existem instrumentos de protecção contra as fugas de carbono, a ambição em 
termos climáticos estaria em contradição com um saída para a crise económica e social. Trata-
se de um erro grave, que a China e os Estados Unidos não cometem, como atestam os seus 
planos de relançamento afectos à economia "verde". Ao assumir a liderança na luta contra as 
alterações climáticas, a União Europeia reforçaria a competitividade da sua economia, graças 
a economias de energia e às economias renováveis, dois sectores que permitem melhorar a sua 
segurança energética e com forte potencial em termos de desenvolvimento industrial, de
inovação, de ordenamento do território e de criação de emprego.

Mas, para desempenhar esse papel e beneficiar desses ganhos de competitividade, a UE 
necessita de alterar as suas políticas comerciais, tanto bilaterais quanto regionais ou 
multilaterais. Isto porque o comércio de bens e serviços é responsável por cerca de 20 % das 
emissões mundiais de gases com efeito de estufa; porque as emissões associadas ao consumo 
são superiores em 34 % ao nível das associadas à produção no Reino Unido, em 44 % em 
França e em 60 % na Suécia. Consequentemente, é imperioso que a UE lute contra essas 
emissões "transaccionadas". Caso contrário, arrisca-se a perder toda e qualquer credibilidade a 
nível internacional: uma Europa que financia a luta contra a desflorestação e, por outro lado, 
incentiva a desflorestação através da importação de produtos florestais e de biocombustíveis 
não sustentáveis, não pode ser o chefe de fila da luta contra as alterações climáticas. Acresce 
que, se externalizar as suas emissões em vez de transformar os seus modos de produção e de 
consumo, não obterá os ganhos económicos, industriais ou sociais a eles inerentes.

Por conseguinte, a UE deve orientar as suas políticas comerciais no sentido de uma 
discriminação dos produtos em função do seu impacto climático e, deste modo, favorecer as
rupturas necessárias nos modos de produção e de consumo e nas estratégias de investimento. 
Deve responder à problemática das fugas de carbono e, em termos mais gerais, zelar pelo 
impacto climático das suas importações. Não deve pôr em causa as políticas dos nossos 
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parceiros sociais em termos climáticos para tentar, numa visão a curto prazo, aumentar as 
quotas de mercado europeias. Deve ser activa no que respeita às emissões provenientes do 
transporte internacional, propor um regime de protecção da inovação compatível com o 
acesso - designadamente pelos países em desenvolvimento - às tecnologias favoráveis ao 
clima, defender a criação a nível internacional de mecanismos de financiamento inovadores, 
instaurando-os – se necessário previamente – a nível da União. Trata-se de uma tarefa que a 
União Europeia deverá levar a cabo com os seus parceiros comerciais, designadamente os 
países em desenvolvimento.

Obviamente, não é fácil. Mas a UE já deu os primeiros passos no bom sentido: no tocante à
importação de madeiras ilegal, aos biocombustíveis, às emissões no sector da aviação. Fruto 
de inúmeros debates com empresas, associações, sindicalistas ou ainda com a Comissão, o 
presente relatório procura identificar os passos adicionais susceptíveis de permitir que a União 
Europeia prossiga nessa via.


