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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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. Congratula-se com o objetivo da União Europeia de realizar uma transição socialmente 
justa para a neutralidade climática até 2050, bem como de reduzir as emissões em 60 % 
até 2030, como proposto pelo Parlamento; insta à manutenção de um elevado nível de 
ambição no que toca aos esforços em matéria de clima no âmbito da política comercial 
da UE, bem como em muitas outras esferas políticas; apela para que o Acordo de Paris e 
o objetivo nele traçado de limitar o aumento da temperatura a 1,5 ℃ se tornem 
princípios orientadores fundamentais da politica comercial, que todas as iniciativas no 
domínio comercial e respetivos instrumentos de política devem refletir, sendo 
incorporados, nomeadamente, nos acordos de comércio livre (ACL) como elemento 
essencial; está convicto de que uma política comercial especificamente concebida para o 
efeito pode ser um motor importante da orientação das economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os objetivos em matéria de clima estabelecidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico Europeu; salienta que, em resultado da ambição 
crescente da UE em matéria de alterações climáticas, o risco de fuga de carbono poderá 
aumentar; exorta a Comissão a assegurar a plena proteção contra a fuga de carbono em 
todas as suas políticas, velando simultaneamente pela competitividade da indústria 
europeia e das pequenas e médias europeias (PME); observa que, embora a União tenha 
reduzido as suas emissões internas de gases com efeito de estufa (GEE) em 23,2 %, 
abaixo dos níveis de 1990, em 2018, as suas emissões de GEE incorporadas no 
comércio internacional têm aumentado constantemente; sublinha que as importações 
líquidas de bens e serviços para a UE representam mais de 20 % das emissões internas 
de CO2 da União;

2. Apoia, na ausência de um preço do carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a intenção da Comissão de propor a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras (carbon border adjustment 
mechanism - CBAM) na UE, baseado no mercado, justo, transparente e eficiente, na 
condição de que seja compatível com as regras da OMC e os acordos de comércio livre 
(ACL) da UE (não sendo discriminatório nem constituindo uma restrição dissimulada 
ao comércio internacional), bem como proporcionado, baseado no princípio do 
poluidor-pagador e adequado à finalidade da consecução dos objetivos da UE em 
matéria de clima; considera que tal mecanismo deve aplicar-se aos bens de todos os 
países terceiros que ainda não se encontrem abrangidos por um regime efetivo de 
tarifação do carbono ou por medidas equivalentes com objetivos e custos semelhantes 
aos do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia (RCLE-UE), 
para evitar qualquer discriminação baseada na proveniência, e que os custos de uma 
tarifação menos ambiciosa do carbono têm de ser dedutíveis do CBAM;

3. Manifesta a convicção de que o objetivo de um CBAM deve ser evitar o risco para a 
União da fuga de carbono e, por conseguinte, contribuir para o objetivo geral de 
redução das emissões de carbono a nível mundial e ajudar a UE a honrar os seus 
compromissos; realça que um CBAM da UE visa exclusivamente promover os objetivos 
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em matéria de clima, bem como a redução do risco de fuga de carbono, e que deve 
funcionar de forma proporcional e equilibrada, com base em dados concretos, e não ser 
indevidamente utilizado como um instrumento para aumentar o protecionismo, a 
discriminação injustificável ou as restrições num quadro de comércio internacional já 
fortemente condicionado; solicita, neste contexto, que a burocracia excessiva seja 
evitada; observa que uma das consequências da medida será prevenir o risco de 
transferência da produção para fora da UE, uma vez que tal deslocalização poderia 
anular os esforços da UE para reduzir as emissões e promover as suas politicas de 
proteção do ambiente a nível internacional; 

4. Assinala que, para efeitos de compatibilidade com as regras da OMC, as disposições do 
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT), tais como o artigo I 
(princípio do tratamento de nação mais favorecida), o artigo III (princípio do tratamento 
nacional) e, se necessário, o artigo XX (exceções gerais) poderão servir de base à 
elaboração do CBAM cuja fundamentação deve ser estritamente ambiental – redução 
das emissões de CO2 e prevenção da fuga de carbono;

5. Solicita que até meados de 2021 sejam apresentadas avaliações de impacto exaustivas, 
juntamente com a proposta legislativa, a fim de assegurar a máxima transparência e de 
fornecer incentivos à cooperação, bem como ao envolvimento, com a OMC e os 
parceiros comerciais da UE, em coordenação com o Parlamento Europeu; observa que a 
avaliação de impacto deve ser realizada tendo presente o objetivo da redução do risco de 
fuga de carbono e, consequentemente, do total das emissões a nível mundial; insta, por 
conseguinte, a Comissão a incluir os seguintes aspetos na avaliação de impacto:

a. os efeitos do CBAM nos fluxos comerciais e nas cadeias de abastecimento; 

b. uma avaliação do valor acrescentado do CBAM em comparação com opções 
alternativas; 

c. possíveis setores-piloto para execução antecipada em que o teor carbónico dos 
produtos seja facilmente identificável;

d. o possível impacto na indústria da UE de um mecanismo centrado unicamente 
em materiais de base que pode conduzir a uma mudança nas importações no sentido da 
prevalência de produtos intermédios e finais não abrangidos pelo mecanismo, em 
particular se este substituir as medidas existentes contra a fuga de carbono; 

e. a inclusão ou não do setor elétrico nos casos específicos de importação de 
eletricidade com elevado teor de carbono e, em caso afirmativo, de que forma; 

f. os possíveis efeitos nas empresas da UE, em especial nas PME, em termos da 
concorrência a nível mundial, se os produtos forem afetados pelo aumento dos preços 
dos respetivos componentes;

g. uma análise de um conjunto de variáveis-chave, nomeadamente os setores, os 
países e as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) incluídos no CBAM, e a sua 
relação com as medidas de prevenção da fuga de carbono existentes;

h. especial consideração dos países menos desenvolvidos e em desenvolvimento 
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para assegurar que o mecanismo não tenha um efeito negativo no seu desenvolvimento; 

6. Observa que a avaliação de impacto deve analisar cuidadosamente a forma como o 
CBAM irá coexistir com as medidas em matéria de fuga de carbono em vigor ao abrigo 
do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE), nomeadamente se 
as medidas em vigor ou a atribuição gratuita de licenças de emissão devem ser 
complementares do CBAM na fase inicial ou se devem ser suprimidas, evitando 
simultaneamente a dupla proteção e a discriminação em relação às importações, e se o 
CBAM deve ser introduzido gradualmente ou não, a fim de assegurar a compatibilidade 
com as regras da OMC e, simultaneamente, a previsibilidade e a estabilidade para as 
empresas da UE;

7. Salienta que o mecanismo a adotar tem de criar um incentivo para que as indústrias 
dentro e fora da UE produzam produtos não poluentes e competitivos e evitem a fuga de 
carbono, sem comprometer as oportunidades comerciais; destaca o papel que tal 
mecanismo, se equilibrado e devidamente implementado, poderá desempenhar em 
indústrias com utilização intensiva de energia, como a do aço, do cimento e do 
alumínio, dada a exposição comercial desses setores e a sua participação no RCLE;

8. Observa que o CBAM se inscreve no Pacto Ecológico Europeu e constitui um 
instrumento para alcançar o objetivo da UE de zero emissões líquidas de gases com 
efeito de estufa em 2050; assinala que os setores industriais com maior intensidade 
carbónica e comercial poderão ser afetados, direta ou indiretamente, pelo CBAM, 
devendo ser consultados ao longo do processo; observa, além disso, que o CBAM 
poderá influenciar as cadeias de abastecimento no sentido da internalização dos custos 
de carbono; salienta que o CBAM deverá ser fácil de gerir e não implicar encargos 
financeiros e administrativos excessivos para as empresas, em especial para as PME;

9. Solicita que as receitas do CBAM sejam utilizadas para apoiar a ação climática europeia 
e mundial; propõe que as receitas sejam reinvestidas no orçamento da UE para os fins 
da investigação, da inovação e do desenvolvimento de tecnologias neutras em carbono 
em apoio da transição sustentável da indústria, e da concessão de ajuda relacionada com 
o clima, a fim de assegurar a conformidade com as regras da OMC;

10. Manifesta a sua profunda preocupação com a erosão do sistema comercial multilateral; 
insta a Comissão a colaborar ativamente com os governos dos parceiros comerciais da 
União a fim de assegurar um diálogo permanente em torno desta iniciativa, 
incentivando assim a ação climática tanto no seio da União como por parte dos seus 
parceiros comerciais; sublinha que a política comercial pode e deve ser utilizada para 
promover uma agenda ambiental positiva e evitar diferenças importantes na ambição 
ambiental entre a UE e o resto do mundo, defendendo a conceção de um CBAM como 
uma ação que complementa as ações ao abrigo dos capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável dos ACL celebrados pela UE; insiste em que a ação à 
escala mundial que torne o mecanismo redundante deve constituir o objetivo final da 
iniciativa, incentivando o resto do mundo a alcançar o nível de ambição definido pela 
UE para a redução das emissões de CO2; considera, por conseguinte, que o CBAM deve 
ser considerado um meio para promover a aceleração deste processo e não um meio de 
protecionismo; espera que a Comissão encete negociações para uma abordagem global 
no âmbito da OMC ou do G20; 
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11. Apela ao estabelecimento de um método de cálculo do teor de carbono que não 
discrimine entre os produtores da UE e os produtores de países terceiros, e que se 
aproxime o mais possível do teor de carbono real dos produtos em causa; nota as 
dificuldades associadas ao cálculo do teor carbónico dos produtos dos Estados-
Membros da UE e de países terceiros, e apela à realização de esforços continuados para 
garantir a comparabilidade do teor carbónico dos produtos; salienta que uma tecnologia 
de localização e seguimento do teor de carbono e do desempenho de produtos 
complexos pode ser útil na aplicação de um CBAM a esses produtos; observa que o 
CBAM deve criar incentivos à partilha de informações sobre a fixação do preço do 
carbono e o teor carbónico dos produtos pelos países e pelos produtores; 

12. Considera que o comércio internacional e a política comercial são facilitadores 
fundamentais da transição para uma economia mundial circular, eficiente na utilização 
de recursos e com impacto neutro no clima, apoiando, como tal, os esforços globais no 
sentido do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 
e do Acordo de Paris; entende que existe uma necessidade urgente de prosseguir uma 
reforma abrangente da OMC, que lhe permita garantir um comércio justo e, ao mesmo 
tempo, combater o aquecimento global; observa que as regras do GATT remontam a 
1947 e considera que têm de ser repensadas no presente contexto de crise climática; 
espera que a Comissão tome iniciativas urgentes para a reforma da OMC, a fim de 
atingir a compatibilidade com os objetivos climáticos; insta a Comissão a intensificar os 
seus esforços no sentido da fixação de preços de CO2 a nível mundial e para facilitar o 
comércio de tecnologias de proteção ambiental e climática, por exemplo, através de 
iniciativas de política comercial, como o Acordo em matéria de Bens Ambientais, da 
OMC.
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