
AM\1218392PT.docx PE660.345v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Orçamentos

2020/2043(INI)

17.11.2020

ALTERAÇÕES
1 - 50
Projeto de parecer
Elisabetta Gualmini
(PE653.861v01-00)

Rumo a um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono da UE 
compatível com a OMC
(2020/2043(INI))



PE660.345v01-00 2/32 AM\1218392PT.docx

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1218392PT.docx 3/32 PE660.345v01-00

PT

Alteração 1
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae 
Ştefănuță, Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que um imposto sobre o 
carbono nas fronteiras é, desde há muito, 
candidato a uma verdadeira fonte verde de 
receitas próprias para o orçamento da UE, 
fazendo parte integrante do «cabaz» de 
opções privilegiadas para novos recursos 
próprios retomado na resolução legislativa 
do Parlamento de 16 de setembro1;

1. Recorda que um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras é, desde há muito, candidato a 
uma verdadeira fonte verde de receitas 
próprias para o orçamento da UE, fazendo 
parte integrante do «cabaz» de opções 
privilegiadas para novos recursos próprios 
retomado na resolução legislativa do 
Parlamento de 16 de setembro1;

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

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

Or. en

Alteração 2
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que um imposto sobre o 
carbono nas fronteiras é, desde há muito, 
candidato a uma verdadeira fonte verde de 
receitas próprias para o orçamento da UE, 
fazendo parte integrante do «cabaz» de 
opções privilegiadas para novos recursos 
próprios retomado na resolução legislativa 
do Parlamento de 16 de setembro1;

1. Recorda que um imposto sobre o 
carbono nas fronteiras é, desde há muito, 
candidato a uma verdadeira fonte verde de 
receitas próprias para o orçamento da UE, 
fazendo parte integrante do «cabaz» de 
novos recursos próprios retomado na 
resolução legislativa do Parlamento de 16 
de setembro1;

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

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

Alteração 3
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que um imposto sobre o 
carbono nas fronteiras é, desde há muito, 
candidato a uma verdadeira fonte verde de 
receitas próprias para o orçamento da UE, 
fazendo parte integrante do «cabaz» de 
opções privilegiadas para novos recursos 
próprios retomado na resolução 
legislativa do Parlamento de 16 de 
setembro1 ;

1. Recorda que um imposto sobre o 
carbono nas fronteiras é, desde há muito, 
candidato a uma verdadeira fonte verde de 
receitas próprias para o orçamento da UE, 
embora não tenha sido estabelecida 
nenhuma relação causa-efeito entre o 
ciclo de clima quente e o aumento do 
dióxido de carbono;

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

Or. fr

Alteração 4
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda os compromissos 
internacionais da UE no âmbito do 
Acordo de Paris; reconhece o Pacto 
Ecológico Europeu e observa que é 
necessário assegurar uma transição com 
uma boa relação custo/eficácia, justa e 
socialmente inclusiva para uma economia 
neutra em termos de emissões de carbono 
até 2050;

Or. en



AM\1218392PT.docx 5/32 PE660.345v01-00

PT

Alteração 5
Francisco Guerreiro
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

Salienta que o mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras 
ajudará a UE a cumprir os seus objetivos 
em matéria de clima, mantendo condições 
de concorrência equitativas no comércio 
internacional, com o objetivo de incentivar 
o resto do mundo a tomar medidas em 
matéria de clima em conformidade com o 
Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 6
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

Reconhece que o principal objetivo do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras deve ser permitir 
regimes de fixação de preços do carbono 
eficazes a nível internacional, atenuar o 
dilema das fugas no contexto do Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCLE) 

Reconhece que o principal objetivo do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras deve ser permitir 
regimes de fixação de preços do carbono 
eficazes a nível internacional, atenuar o 
dilema das fugas no contexto do Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCLE) 
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e evitar distorções ao nível da concorrência 
e das trocas comerciais; salienta que o 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras ajudará a UE a 
cumprir os seus objetivos em matéria de 
clima, mantendo condições de 
concorrência equitativas no comércio 
internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

e evitar distorções ao nível da concorrência 
e das trocas comerciais;

Or. fr

Alteração 7
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE), aumentar a procura de 
produtos e processos com baixas emissões 
de carbono e evitar distorções ao nível da 
concorrência e das trocas comerciais; 
salienta que o mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras 
ajudará a UE a cumprir os seus objetivos 
em matéria de clima, mantendo condições 
de concorrência equitativas no comércio 
internacional, com o objetivo de incentivar 
o resto do mundo a tomar medidas em 
matéria de clima em conformidade com o 
Acordo de Paris; considera que o objetivo 
último deve ser incentivar a inovação e os 
investimentos em tecnologias mais 
ecológicas a nível mundial e trabalhar no 
sentido de uma política climática global 
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com um preço global do carbono;

Or. en

Alteração 8
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser proporcionar condições equitativas 
para os custos de descarbonização, 
através da aplicação do preço adequado 
para o Influxo Indireto de Carbono 
(pegada de carbono dos bens consumidos 
na UE e produzidos em países terceiros) e 
do princípio do «poluidor-pagador”, 
reduzindo assim as emissões de gases com 
efeito de estufa da UE e mundiais, e evitar 
distorções ao nível da concorrência e das 
trocas comerciais, assegurando a 
competitividade das indústrias europeias; 
salienta que o mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras 
ajudará a UE a cumprir os seus objetivos 
em matéria de clima, mantendo condições 
de concorrência equitativas no mercado 
interno da UE para bens produzidos na 
UE e importados, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 9
Erik Bergkvist

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará 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 uma 
regulamentação em matéria de ambiente e 
clima 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;

Or. en

Alteração 10
Silvia Modig

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser impedir a concorrência desleal, 
permitir regimes de fixação de preços do 
carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
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ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima ao abrigo da 
Lei Europeia do Clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris e de 
limitar o aumento da temperatura global 
a 1,5°C;

Or. fi

Alteração 11
Valérie Hayer, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE), tendo em conta o 
Regulamento Partilha de Esforços, se 
necessário, e evitar distorções ao nível da 
concorrência e das trocas comerciais; 
salienta que o mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras 
ajudará a UE a cumprir os seus objetivos 
em matéria de clima, mantendo condições 
de concorrência equitativas no comércio 
internacional, com o objetivo de incentivar 
o resto do mundo a tomar medidas em 
matéria de clima em conformidade com o 
Acordo de Paris;

Or. en
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Alteração 12
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
promover a ambição climática global no 
que diz respeito à redução de emissões, 
complementar o Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão (RCLE) e evitar 
distorções ao nível da concorrência e das 
trocas comerciais; salienta que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras ajudará a UE a 
cumprir os seus objetivos em matéria de 
clima, mantendo condições de 
concorrência equitativas no comércio 
internacional e permanecendo aberta a 
abordagens multilaterais que contribuam 
efetivamente para a ação climática global 
em conformidade com o Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 13
Francisco Guerreiro
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 

2. Salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
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Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris; 
salienta que as receitas geradas a partir 
de um mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras não 
devem, de forma alguma, ser utilizadas 
como subsídios disfarçados para 
indústrias europeias altamente poluentes, 
o que acabaria por comprometer a sua 
compatibilidade com a OMC;

Or. en

Alteração 14
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser permitir regimes de fixação de preços 
do carbono eficazes a nível internacional, 
atenuar o dilema das fugas no contexto do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCLE) e evitar distorções ao 
nível da concorrência e das trocas 
comerciais; salienta que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ajudará a UE a cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima, mantendo 
condições de concorrência equitativas no 
comércio internacional, com o objetivo de 
incentivar o resto do mundo a tomar 
medidas em matéria de clima em 
conformidade com o Acordo de Paris;

2. Reconhece que o principal objetivo 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras deve 
ser proteger o clima, permitir regimes de 
fixação de preços do carbono eficazes a 
nível internacional, atenuar o dilema das 
fugas de carbono no contexto do Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão 
(RCLE) e evitar distorções ao nível da 
concorrência e das trocas comerciais; 
salienta que o mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras 
ajudará a UE a cumprir os seus objetivos 
em matéria de clima, mantendo condições 
de concorrência equitativas no comércio 
internacional, com o objetivo de incentivar 
o resto do mundo a tomar medidas em 
matéria de clima em conformidade com o 
Acordo de Paris;

Or. en



PE660.345v01-00 12/32 AM\1218392PT.docx

PT

Alteração 15
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Reconhece que a introdução do 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras poderá levar à 
eliminação progressiva da atribuição 
gratuita de licenças, uma vez que o 
mecanismo asseguraria que os produtores 
da UE e os importadores estrangeiros 
enfrentassem os mesmos custos do 
carbono no mercado da UE; solicita que a 
conceção do  mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras 
inclua o reembolso parcial das licenças da 
UE para exportações, a fim de assegurar 
condições equitativas para os bens da UE 
em mercados terceiros, mantendo assim 
um forte incentivo à descarbonização e 
evitando ao mesmo tempo as fugas de 
carbono;

Or. en

Alteração 16
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que a introdução do 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras deve basear-se 
numa avaliação de impacto exaustiva, que 
tenha em consideração o impacto do 
mecanismo na competitividade dos 
exportadores europeus, a reação dos 
países e fornecedores fora da União 
Europeia e possíveis contramedidas 
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tomadas pelos países terceiros afetados 
contra as indústrias europeias, com vista 
a garantir o acesso aos mercados de 
exportação;

Or. en

Alteração 17
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Destaca a importância de 
conceber, desde o início, o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras de forma compatível com a 
OMC, incluindo a garantia de não 
discriminação dos exportadores 
estrangeiros; nota que se os novos 
recursos próprios forem suscetíveis de 
contestação jurídica, ameaçam a 
capacidade da UE de se envolver de forma 
adequada e prudente no planeamento 
orçamental;

Or. en

Alteração 18
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha a importância de evitar 
distorções do mercado interno, bem como 
medidas protecionistas contra a UE; 
sugere, por conseguinte, um mecanismo 
não discriminatório, progressivo e 
compatível com a Organização Mundial 
do Comércio e incentiva vivamente a 
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Comissão a adotar uma abordagem 
multilateral na sua conceção;

Or. en

Alteração 19
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Denuncia a forma de ingerência 
da UE perante os países terceiros ao 
definir a tarifação do carbono, cujas 
consequências afetarão todo o comércio 
internacional;

Or. fr

Alteração 20
Francisco Guerreiro
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a prosseguir as 
reformas multilaterais da OMC que 
alinhem o direito comercial internacional 
com os objetivos do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 21
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-B. Insta a Comissão a considerar 
quaisquer opções de conceção que 
permitam a coexistência das atuais 
medidas relativas à fuga de carbono com 
o mecanismo, sem no entanto conduzir a 
uma dupla proteção; por conseguinte, 
considera que o mecanismo deve coexistir 
juntamente com a atribuição gratuita de 
licenças de emissão para determinados 
setores; a potencial eliminação gradual 
das medidas em matéria de fugas de 
carbono existentes deve ser o resultado da 
política climática há muito adotada e não 
da introdução do mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras;

Or. en

Alteração 22
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Reconhece que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras poderia ser implementado como 
uma extensão do atual regime de direitos 
aduaneiros ou como um regime 
complementar no âmbito do atual RCLE; 
salienta que o segundo modelo, 
centralizado de acordo com as normas do 
RCLE para setores e preços do carbono, 
facilitaria o estabelecimento de níveis 
equivalentes de tributação sobre produtos 
da UE e de países terceiros e, por 
conseguinte, garantiria condições 
equitativas no comércio internacional;

Or. en
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Alteração 23
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Recorda que a economia da UE 
enfrenta a maior crise económica global 
desde a Grande Depressão, afetando 
sobretudo as empresas de toda a Europa; 
salienta que, especialmente nesta altura, a 
política climática da UE deve ter em vista 
o crescimento económico e a 
competitividade da indústria e das PME 
europeias; sublinha que, em resultado da 
maior ambição da UE no que respeita às 
alterações climáticas, o risco de fuga de 
carbono aumentou consequentemente; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
assegurar a plena proteção contra as 
fugas de carbono em todas as suas 
políticas em conformidade; destaca, tendo 
em conta as razões mencionadas, que o 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras não deve 
substituir as medidas relativas à fuga de 
carbono existentes no âmbito do Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão da 
UE (RCLE-UE), que são medidas de 
competitividade por natureza, devendo 
funcionar como um complemento a essas 
medidas, não levando a uma dupla 
proteção;

Or. en

Alteração 24
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Convida a Comissão a realizar 
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uma sólida avaliação do impacto dos 
diferentes modelos segundo os quais o 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras poderia ser 
implementado, tendo em conta diferentes 
cenários e as caraterísticas específicas dos 
setores que poderiam ser abrangidos pelo 
mecanismo, antes de apresentar uma 
proposta legislativa; considera 
indispensável que a avaliação avalie as 
consequências económicas e sociais para 
o setor industrial da UE, no que respeita 
especificamente às PME; realça a 
importância de avaliar os impactos de 
cada opção sobre o nível de vida dos 
consumidores, especialmente os dos 
grupos mais vulneráveis, bem como o 
impacto sobre as receitas;

Or. en

Alteração 25
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Observa com preocupação a falta 
de esforços e medidas internacionais em 
matéria de clima, especialmente no que 
respeita à aplicação das decisões tomadas 
no âmbito do Acordo de Paris; sublinha 
que as ações descentralizadas em matéria 
de clima podem conduzir à fuga de 
carbono e a um consequente aumento das 
emissões globais, bem como a uma 
desvantagem competitiva nos mercados 
internacionais para a indústria da UE e 
que, por conseguinte, põem em risco os 
empregos e as cadeias de valor europeias; 
salienta que a indústria da UE, 
especialmente as PME, sofre uma pressão 
económica cada vez maior devido às 
importações baratas dos parceiros 
comerciais e à crise da COVID-19; insta 
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assim a Comissão a assegurar um 
mecanismo completo e eficaz de proteção 
do clima e das fugas de carbono, capaz de 
assegurar a competitividade das 
exportações da UE, em particular para 
países terceiros onde a limitação do 
carbono é inexistente ou menos ambiciosa 
do que na UE;

Or. en

Alteração 26
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que a afetação dos fluxos 
financeiros resultantes do mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ao orçamento da UE ajudaria a 
atenuar as questões da equivalência 
orçamental e asseguraria um impacto 
equitativamente distribuído entre os 
Estados-Membros, bem como a garantir 
uma estrutura simples com custos 
administrativos mínimos; conclui, por 
conseguinte, que a definição das receitas 
como recurso próprio da UE e a 
diminuição das contribuições baseadas no 
RNB ajudaria a mutualizar o impacto do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras de forma equitativa 
em todos os Estados-Membros;

3. Recorda que o Parlamento, o 
Conselho e a Comissão acordaram a 
criação de novos recursos próprios no 
decurso do próximo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP), incluindo o 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, o Acordo 
Interinstitucional sobre a disciplina 
orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira, bem 
como novos recursos próprios, incluindo 
um roteiro para a introdução de novos 
recursos próprios (AII); sublinha que a 
afetação dos fluxos financeiros resultantes 
do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras ao 
orçamento da UE ajudaria a atenuar as 
questões da equivalência orçamental e 
asseguraria um impacto equitativamente 
distribuído entre os Estados-Membros, bem 
como a garantir uma estrutura simples com 
custos administrativos mínimos; conclui, 
por conseguinte, que a definição das 
receitas como recurso próprio da UE para 
primeiro cobrir uma parte dos custos de 
reembolso do Instrumento Next 
Generation EU, e a redução da parte das 



AM\1218392PT.docx 19/32 PE660.345v01-00

PT

contribuições baseadas no RNB no 
financiamento do orçamento da União, 
ajudaria a mutualizar o impacto 
orçamental do mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras de 
forma equitativa em todos os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 27
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que a afetação dos fluxos 
financeiros resultantes do mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ao orçamento da UE ajudaria a 
atenuar as questões da equivalência 
orçamental e asseguraria um impacto 
equitativamente distribuído entre os 
Estados-Membros, bem como a garantir 
uma estrutura simples com custos 
administrativos mínimos; conclui, por 
conseguinte, que a definição das receitas 
como recurso próprio da UE e a 
diminuição das contribuições baseadas no 
RNB ajudaria a mutualizar o impacto do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras de forma equitativa 
em todos os Estados-Membros;

3. Insta a que o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras proposto se baseie numa 
avaliação de impacto exaustiva, que 
avalie o impacto das diferentes opções 
também a nível setorial; considera que o 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras deve ser 
aplicado gradualmente, primeiro a 
produtos selecionados relacionados com 
setores de fuga de carbono; considera que 
o mecanismo deve ser concebido de forma 
a não ter um impacto negativo no 
comércio internacional e ser compatível 
com as regras da Organização Mundial 
do Comércio; sublinha que a afetação dos 
fluxos financeiros resultantes do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras ao orçamento da UE 
ajudaria a atenuar as questões da 
equivalência orçamental e asseguraria um 
impacto equitativamente distribuído entre 
os Estados-Membros, bem como a garantir 
uma estrutura simples com custos 
administrativos mínimos; conclui, por 
conseguinte, que a definição das receitas 
como recurso próprio da UE e a 
diminuição das contribuições baseadas no 
RNB ajudaria a mutualizar o impacto do 
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mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras de forma equitativa 
em todos os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 28
Francisco Guerreiro
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que a afetação dos fluxos 
financeiros resultantes do mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ao orçamento da UE ajudaria a 
atenuar as questões da equivalência 
orçamental e asseguraria um impacto 
equitativamente distribuído entre os 
Estados-Membros, bem como a garantir 
uma estrutura simples com custos 
administrativos mínimos; conclui, por 
conseguinte, que a definição das receitas 
como recurso próprio da UE e a 
diminuição das contribuições baseadas no 
RNB ajudaria a mutualizar o impacto do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras de forma equitativa 
em todos os Estados-Membros;

3. Sublinha que a afetação dos fluxos 
financeiros resultantes do mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ao orçamento da UE ajudaria a 
atenuar as questões da equivalência 
orçamental e asseguraria um impacto 
equitativamente distribuído entre os 
Estados-Membros, bem como a garantir 
uma estrutura simples com custos 
administrativos mínimos; conclui, por 
conseguinte, que a definição das receitas 
como recurso próprio da UE e a 
diminuição das contribuições baseadas no 
RNB ajudaria a mutualizar o impacto do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras de forma equitativa 
em todos os Estados-Membros; salienta 
que a aplicação do mecanismo deve ser 
acompanhada pela eliminação de todas as 
formas de subsídios prejudiciais ao 
ambiente concedidos às indústrias com 
utilização intensiva de energia a nível 
nacional, em particular isenções fiscais e 
sobre a energia utilizada pelas indústrias 
com utilização intensiva de energia; 
solicita à Comissão que avalie as 
diferentes práticas dos Estados-Membros 
nesta matéria à luz do princípio do 
poluidor-pagador;

Or. en
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Alteração 29
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que a afetação dos fluxos 
financeiros resultantes do mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ao orçamento da UE ajudaria a 
atenuar as questões da equivalência 
orçamental e asseguraria um impacto 
equitativamente distribuído entre os 
Estados-Membros, bem como a garantir 
uma estrutura simples com custos 
administrativos mínimos; conclui, por 
conseguinte, que a definição das receitas 
como recurso próprio da UE e a 
diminuição das contribuições baseadas no 
RNB ajudaria a mutualizar o impacto do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras de forma equitativa 
em todos os Estados-Membros;

3. Sublinha que a afetação dos fluxos 
financeiros resultantes do mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras ao orçamento da UE ajudaria a 
atenuar as questões da equivalência 
orçamental e asseguraria um impacto 
equitativamente distribuído entre os 
Estados-Membros, bem como a garantir 
uma estrutura simples com custos 
administrativos mínimos; conclui, por 
conseguinte, que a definição das receitas 
como recurso próprio da UE e a 
diminuição das contribuições baseadas no 
RNB ajudaria a mutualizar o impacto do 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras de forma equitativa 
em todos os Estados-Membros; de facto, as 
poupanças a nível nacional através de 
contribuições RNB correspondentemente 
mais baixas poderiam ser tidas em conta 
no esforço global de transferir a carga 
fiscal do trabalho para os custos 
ambientais;

Or. en

Alteração 30
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que a questão da 
compatibilidade com as regras da OMC 
terá de ser minuciosamente trabalhada, 
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devido à natureza jurídica incerta deste 
mecanismo, assente no combate às fugas 
de carbono, e não na necessidade de 
preservar a competitividade das empresas 
europeias;

Or. fr

Alteração 31
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a 
economia circular, e contribuiria, assim, 
para gerar co-benefícios, incentivos e valor 
acrescentado da UE;

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a 
economia circular, e contribuiria, assim, 
para gerar co-benefícios, incentivos e valor 
acrescentado da UE; considera que as 
receitas do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras 
estariam, pela sua natureza e origem, 
ligadas às políticas climáticas da UE e à 
política das fronteiras externas, bem como 
à política comercial, e constituiriam, 
portanto, uma base altamente adequada 
para um recurso próprio da UE.

Or. en

Alteração 32
Francisco Guerreiro
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a 
economia circular, e contribuiria, assim, 
para gerar co-benefícios, incentivos e valor 
acrescentado da UE;

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a 
economia circular, e contribuiria, assim, 
para gerar co-benefícios, incentivos e valor 
acrescentado da UE; por conseguinte, 
salienta a necessidade de qualquer 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras ser concebido 
com a mais elevada integridade ambiental 
em mente;

Or. en

Alteração 33
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a 
economia circular, e contribuiria, assim, 
para gerar co-benefícios, incentivos e valor 
acrescentado da UE;

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, fará 
com que a parte das receitas do orçamento 
da UE esteja mais estreitamente alinhada 
com os objetivos políticos estratégicos, 
como a garantia de uma transição justa, o 
apoio ao Pacto Ecológico Europeu, a luta 
contra as alterações climáticas e a 
facilitação do crescimento da economia 
circular, e contribuiria, assim, para gerar 
co-benefícios, incentivos e valor 
acrescentado da UE;

Or. en
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Alteração 34
Silvia Modig

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a 
economia circular, e contribuiria, assim, 
para gerar co-benefícios, incentivos e 
valor acrescentado da UE;

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a 
economia circular.

Or. fi

Alteração 35
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a 
economia circular, e contribuiria, assim, 
para gerar co-benefícios, incentivos e valor 
acrescentado da UE;

4. Congratula-se com o facto de que o 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, caso se torne na 
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 climáticas e a economia circular, 
e contribuiria, assim, para gerar co-
benefícios, incentivos e valor acrescentado 
da UE;
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Or. en

Alteração 36
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4.  Congratula-se com o facto de que 
o mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, se for utilizado 
como base para um recurso próprio, 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 climáticas e a economia 
circular, e contribuiria, assim, para gerar 
co-benefícios, incentivos e valor 
acrescentado da UE;

4. Manifesta a sua preocupação com 
o facto de o mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras se 
tornar um novo recurso próprio da UE, ao 
passo que as receitas geradas pelo 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras devem ser 
tratadas como quaisquer direitos cobrados 
pelas autoridades aduaneiras de um 
Estado-Membro; os Estados-Membros 
devem ser autorizados a reter 20 % das 
despesas de cobrança;

Or. fr

Alteração 37
Francisco Guerreiro
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Sublinha que o teor de emissões de 
GEE das importações em causa deve ser 
contabilizado com base em parâmetros de 
referência específicos do 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 de emissão divergentes; 
considera que a fixação do preço do 
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carbono das importações deve também ter 
em conta a intensidade de carbono da 
rede elétrica específica por país;

Or. en

Alteração 38
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Toma nota das várias estimativas 
prudentes de 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 a longo prazo;

5. Toma nota de várias estimativas 
prudentes de receitas, que variam entre 5 e 
14 mil milhões de EUR por ano, 
dependendo do âmbito e da conceção do 
novo instrumento; considera que pode ser 
benéfico aplicar de forma gradual o 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, começando por 
setores-piloto, como o do aço, do cimento, 
dos fertilizantes e da eletricidade, antes de 
uma aplicação mais ampla a todas as 
importações; considera ainda que tal pode 
permitir uma avaliação do impacto 
económico em todos os Estados-Membros 
e uma ação corretiva no caso de se 
sentirem impactos negativos 
desproporcionados em qualquer região 
europeia;

Or. en

Alteração 39
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Toma nota das várias estimativas 
prudentes de receitas, que variam entre 5 e 

5. Toma nota das várias estimativas 
prudentes de receitas, que variam entre 5 e 
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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 a longo prazo;

14 mil milhões de EUR por ano, 
dependendo do âmbito e da conceção do 
novo instrumento; assinala que, embora 
finalmente abranja a grande maioria das 
importações e, portanto, proporcione 
receitas mais elevadas, como ponto de 
partida, deverá gradualmente abranger 
certos setores da economia escolhidos de 
acordo com uma avaliação de impacto 
exaustiva; salienta o facto de o orçamento 
da UE ser, de qualquer forma, unicamente 
adequado para absorver flutuações de 
receitas ou mesmo efeitos regressivos a 
longo prazo;

Or. en

Alteração 40
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Toma nota das várias estimativas 
prudentes de 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 a longo prazo;

5. Toma nota das várias estimativas 
prudentes de receitas, que variam entre 5 e 
14 mil milhões de EUR por ano, sujeito 
aos setores em causa e aos preços de 
carbono, 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 a longo prazo;

Or. fr

Alteração 41
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Realça que a conceção do 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras pode ser 
totalmente compatível com a lei da 
Organização Mundial do Comércio se for 
concebida com base no RCLE-UE e 
aplicável às importações que incorporem 
materiais abrangidos pelo RCLE-UE, e 
assim evitar retaliações contra a 
economia da UE, ao mesmo tempo que 
aumenta as receitas esperadas;

Or. en

Alteração 42
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta uma abordagem tão 
aproximada da metodologia;

Or. fr

Alteração 43
José Manuel Fernandes, Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Está determinado a assegurar que o 
recurso próprio baseado no mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras constitua um rendimento 
universal e que seja considerado como 
cobrindo uma parte dos custos de 
reembolso do Instrumento Next 
Generation EU;

6. Está determinado a assegurar que o 
recurso próprio baseado no mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras fará parte de um cabaz de 
recursos próprios que reunirá um 
montante suficiente para cobrir, pelo 
menos, o nível de despesas globais 
previstas para o reembolso do capital e os 
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juros do empréstimo para as despesas 
referidas no artigo 3.º-B, n.º 1, alínea b), 
da [Decisão sobre os recursos próprios], 
respeitando simultaneamente o princípio 
da universalidade; sublinha que as 
receitas deste cabaz que excedam as 
necessidades de reembolso continuarão a 
financiar o orçamento da União como 
receitas gerais, em conformidade com o 
princípio da universalidade;

Or. en

Alteração 44
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Está determinado a assegurar que o 
recurso próprio baseado no mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras constitua um rendimento 
universal e que seja considerado como 
cobrindo uma parte dos custos de 
reembolso do Instrumento Next Generation 
EU;

6. Está determinado a assegurar que o 
recurso próprio baseado no mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras não seja formalmente destinado 
a qualquer rubrica de despesa específica 
do fundo; pelo contrário, deve constituir 
um rendimento universal e ser considerado 
como cobrindo uma parte dos custos de 
reembolso do Instrumento Next Generation 
EU; além disso, recorda que qualquer 
excedente do plano de reembolso 
continuará a servir o orçamento da UE 
como receita geral, uma vez que esta 
abordagem daria ao orçamento a 
flexibilidade necessária para cobrir 
necessidades imprevistas nos próximos 
sete anos;

Or. en

Alteração 45
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Projeto de parecer
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N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Está determinado a assegurar que o 
recurso próprio baseado no mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras constitua um rendimento 
universal e que seja considerado como 
cobrindo uma parte dos custos de 
reembolso do Instrumento Next Generation 
EU;

6. Está determinado a assegurar que o 
recurso próprio baseado no mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras constitua um rendimento 
universal e que seja considerado como 
cobrindo uma parte dos custos de 
reembolso do Instrumento Next Generation 
EU; sublinha que qualquer afetação das 
receitas do mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras seria 
contrária ao AII, à Decisão sobre os 
Recursos Próprios e ao Regulamento 
Financeiro;

Or. en

Alteração 46
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Está determinado a assegurar que 
o recurso próprio baseado no mecanismo 
de ajustamento das emissões de carbono 
nas fronteiras constitua um rendimento 
universal e que seja considerado como 
cobrindo uma parte dos custos de 
reembolso do Instrumento Next 
Generation EU;

6. Manifesta a sua preocupação com 
a complexa aplicação deste novo imposto 
no que diz respeito à sua compatibilidade 
com as regras da OMC e, por 
conseguinte, apela a uma afetação das 
receitas em benefício dos Estados-
Membros, excluindo o tratamento do 
imposto como um novo recurso próprio;

Or. fr

Alteração 47
Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda que a introdução de um 
cabaz de novos recursos próprios, tal 
como estabelecido na carta do 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 elevados ganhos de 
eficiência em comparação com as 
despesas nacionais;

Or. en

Alteração 48
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Propõe um período experimental 
que limita os custos de estudo e impacto 
de 3 a 5 anos, durante o qual o 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras deve cobrir 
apenas os produtos com maior consumo 
de energia, como o aço, o cimento ou o 
alumínio.

Or. fr

Alteração 49
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda que em caso de 
incumprimento dos termos acordados no 
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AII por uma das três instituições, as 
outras poderão intentar uma ação 
judicial;

Or. en

Alteração 50
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. [Convida as instituições a 
acompanharem ativamente o espírito e a 
letra do Roteiro para a introdução dos 
Novos Recursos Próprios ao abrigo do 
Acordo Interinstitucional, que prescreve 
que este novo recurso próprio deverá 
entrar em vigor o mais tardar até 1 de 
janeiro de 2023]2

Suprimido

_________________
2 Na pendência de um acordo final sobre 
o AII no contexto das negociações sobre o 
QFP.

Or. fr


