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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras 
(CBAM) é, desde há muito, candidato a uma verdadeira fonte verde de receitas próprias 
do orçamento da UE, fazendo parte do «cabaz» de opções preferenciais de novos 
recursos próprios da resolução legislativa do Parlamento de 16 de setembro de 20201;

2. Reconhece que o principal objetivo do CBAM deve ser proteger o clima, atenuar o 
dilema da fuga de carbono, proporcionar condições equitativas para os custos de 
descarbonização e aumentar a procura por produtos e processos hipocarbónicos, bem 
como prevenir distorções da concorrência e do comércio e salvaguardar a 
competitividade das indústrias da UE; salienta que o CBAM vai ajudar a UE a cumprir 
os seus objetivos em matéria de clima, assegurando condições de concorrência 
equitativas no comércio internacional, reduzindo a deslocalização da produção para 
países terceiros com regulamentação ambiental menos ambiciosa e respeitando o 
princípio do poluidor-pagador, com o objetivo de incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em conformidade com o Acordo de Paris e o Pacto 
Ecológico Europeu; considera que o resultado final da introdução de um CBAM seria 
mais inovação e investimento em tecnologias mais ecológicas; realça, além disso, a 
necessidade de o CBAM ser concebido com a mais elevada integridade ambiental em 
mente;

3. Insta a Comissão a realizar uma avaliação de impacto exaustiva das diferentes ideias de 
implementação do CBAM antes de apresentar uma proposta legislativa; solicita que 
essa avaliação de impacto tenha em conta, desde o início, diferentes cenários, como a 
possibilidade de abranger todos os setores, atuais e futuros, do regime de comércio de 
licenças de emissão (RCLE) e as características específicas dos setores que podem ser 
abrangidos pelo mecanismo; considera indispensável que a avaliação analise o impacto 
das diferentes conceções na sua capacidade de reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa, as suas consequências económicas e sociais para o setor industrial da UE, em 
particular no que diz respeito às PME, a competitividade dos exportadores da UE e as 
eventuais contramedidas de países terceiros e dos seus fornecedores em relação às 
indústrias da UE; considera, ao mesmo tempo, que, para manter fortes incentivos à 
descarbonização e assegurar condições de concorrência equitativas para os bens da UE 
nos mercados de países terceiros, a avaliação de impacto também deve analisar os 
méritos e as consequências prováveis dos benefícios fiscais à exportação (incluindo se 
forem introduzidos gradualmente) nos setores abrangidos e não abrangidos pelo CBAM, 
bem como a sua complementaridade com as medidas relativas à fuga de carbono no 
âmbito do RCLE; destaca a importância de avaliar o impacto de cada opção sobre o 
nível de vida dos consumidores, especialmente dos que pertencem a grupos mais 
vulneráveis, bem como o impacto sobre as receitas; insta a Comissão a incluir 
igualmente na avaliação de impacto as consequências, para o orçamento da UE, das 
receitas geradas pelo CBAM enquanto recurso próprio, em função da conceção e das 

1 Textos aprovados, P9_TA-PROV(2020)0220.



PE653.861v02-00 4/7 AD\1220293PT.docx

PT

modalidades escolhidas; 

4. Sublinha a importância de evitar distorções do mercado interno e medidas protecionistas 
contra a UE; observa que a ambição mais elevada da UE em matéria de alterações 
climáticas conduz a um risco acrescido de fuga de carbono, devido às normas 
ambientais mais baixas e à falta de medidas climáticas ambiciosas de países terceiros; 
exorta, por conseguinte, a Comissão a garantir, no âmbito de todas as suas políticas, 
uma proteção integral contra a fuga de carbono; sugere que seja adotado um mecanismo 
compatível com a Organização Mundial do Comércio, não discriminatório e 
progressivo, e exorta vivamente a Comissão a manter a abertura relativamente a uma 
abordagem multilateral que possa contribuir eficazmente para as medidas climáticas a 
nível mundial, em conformidade com o Acordo de Paris, e que possa evitar retaliações 
contra a economia da UE; insta, ao mesmo tempo, a Comissão a procurar realizar 
reformas multilaterais na OMC que alinhem o direito comercial internacional com os 
objetivos do Acordo de Paris; considera que, dada a pandemia mundial e a subsequente 
crise económica, é ainda mais indispensável desenvolver políticas internacionais 
capazes de conciliar os imperativos das medidas climáticas com a competitividade 
industrial e o comércio justo;

5. Reconhece que o CBAM pode ser implementado como uma extensão do atual regime 
de direitos aduaneiros ou como um regime complementar no âmbito do atual quadro do 
RCLE; sublinha que ambas as abordagens podem ser totalmente coerentes com uma 
iniciativa em matéria de recursos próprios; salienta que o segundo modelo, centralizado 
de acordo com as normas do RCLE para setores, materiais e preços do carbono, 
facilitaria a criação de níveis equivalentes de tarifação do carbono de produtos da UE e 
de países terceiros e, por conseguinte, garantiria condições equitativas no comércio 
internacional e compatibilidade com o direito da OMC, especificamente com o artigo III 
do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT); refere que, embora o 
mecanismo final deva, eventualmente, abranger uma gama tão vasta quanto possível de 
importações, a conceção inicial do CBAM pode ser limitada a alguns setores da 
economia, selecionados com base na avaliação de impacto;

6. Recorda que o Parlamento, o Conselho e a Comissão chegaram a acordo quanto à 
criação de novos recursos próprios, incluindo o CBAM, durante o próximo Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) no Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental, 
a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira, bem como sobre quais os 
novos recursos próprios, incluindo um roteiro para a introdução de novos recursos 
próprios (AII); sublinha que a afetação dos fluxos financeiros resultantes do CBAM ao 
orçamento da UE ajudaria a atenuar as questões da equivalência orçamental e 
asseguraria um impacto distribuído equitativamente entre os Estados-Membros, bem 
como garantiria uma estrutura simples com um mínimo de custos administrativos fixos; 
conclui, por conseguinte, que a definição das receitas como recurso próprio da UE 
reduziria as contribuições baseadas no RNB para financiar o orçamento da UE e 
ajudaria, assim, a mutualizar o impacto do CBAM de forma equitativa em todos os 
Estados-Membros; considera que quaisquer poupanças a nível nacional resultantes de 
contribuições mais baixas do RNB aumentarão a margem de manobra orçamental dos 
Estados-Membros; salienta que a implementação do mecanismo deve ser conjugada 
com a eliminação das subvenções prejudiciais para o ambiente concedidas às indústrias 
com utilização intensiva de energia, sobretudo as isenções e benefícios fiscais à energia 
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utilizada por essas indústrias;

7. Congratula-se com o facto de que caso o CBAM se torne uma base para um recurso 
próprio em conformidade com o AII, fará com que a parte das receitas do orçamento da 
UE esteja mais estreitamente alinhada com os objetivos políticos estratégicos, como o 
Pacto Ecológico Europeu, a luta contra as alterações climática, a economia circular e a 
transição justa, e contribuirá, assim, para gerar benefícios conexos, incentivos e valor 
acrescentado da UE; considera que as receitas do CBAM estariam, pela sua natureza e 
origem, estreitamente ligadas às políticas climáticas, à política das fronteiras externas e 
à política comercial a nível da UE e constituiriam, portanto, uma base muito adequada 
para um recurso próprio da UE. salienta que as receitas geradas pelo CBAM não seriam, 
por conseguinte, utilizadas, por razões de integridade ambiental, para subsidiar políticas 
ou medidas contrárias ao Acordo de Paris e aos objetivos do Pacto Ecológico Europeu;

8. Sublinha que o teor de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) das importações 
deve ser contabilizado com base em parâmetros de referência específicos por produto, 
transparentes e fiáveis, representando o teor médio global de emissões de GEE de cada 
produto, tendo simultaneamente em conta os diferentes métodos de produção, com 
intensidades variáveis de emissão; considera que a fixação do preço do carbono das 
importações também deve ter em conta a intensidade de carbono da rede elétrica de 
cada país;

9. Toma nota das várias estimativas prudentes das receitas, que variam entre 5 e 14 mil 
milhões de EUR por ano, dependendo do âmbito e da conceção do novo instrumento; 
salienta o facto de o orçamento da UE ser, de qualquer forma, unicamente adequado 
para absorver flutuações de receitas ou mesmo efeitos regressivos de longo prazo;

10. Está determinado a assegurar que o recurso próprio baseado no CBAM faça parte de um 
cabaz de recursos próprios suficiente para cobrir o nível de despesas globais previstas 
para o custo do reembolso do capital e dos juros do empréstimo contraído ao abrigo do 
instrumento Next Generation EU, respeitando simultaneamente o princípio da 
universalidade; recorda, além disso, que qualquer excedente do plano de reembolso 
deve permanecer no orçamento da UE como receita geral; sublinha que qualquer 
afetação prévia das receitas do CBAM seria contrária ao AII, à Decisão sobre os 
Recursos Próprios e ao Regulamento Financeiro;

11. Salienta que a introdução de um cabaz de novos recursos próprios, tal como previsto no 
roteiro para a introdução de novos recursos próprios ao abrigo do Acordo 
Interinstitucional, poderia facilitar uma melhor concentração das despesas a nível da 
União em domínios prioritários e bens públicos comuns com ganhos elevados de 
eficiência em comparação com as despesas nacionais; recorda que em caso de 
incumprimento dos termos acordados no AII por uma das três instituições, as outras 
poderão intentar uma ação judicial;

12. Solicita às instituições que acompanham ativamente o espírito e a intenção do roteiro 
para a introdução de novos recursos próprios ao abrigo do Acordo Interinstitucional, 
que prescreve que este novo recurso próprio deve entrar em vigor o mais tardar até 1 de 
janeiro de 2023.
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