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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 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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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

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


