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Alteração 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Considerando que, como conforme 
consta no TFUE, as questões ambientais 
são uma competência partilhada com os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Considerando que a União 
Europeia em 2017 foi o primeiro 
importador líquido de emissões de CO2 
em todo o mundo;

Or. en

Alteração 3
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 

1. Congratula-se com o objetivo 
europeu de alcançar uma transição 
socialmente justa para a neutralidade 
climática até 2050, bem como com o 
objetivo de 60 % para 2030; nota com 
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objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

preocupação a falta de ambição nos 
esforços em matéria de clima na política 
comercial da UE, bem como em muitas 
outras esferas políticas; apela a que o 
Acordo de Paris e o seu objetivo de 1,5 % 
se tornem o princípio orientador da 
política comercial ao qual todas as 
iniciativas comerciais devem ser 
ajustadas; está convicto de que essa 
política comercial especificamente 
desenvolvida para o efeito pode ser um 
motor importante para orientar as 
economias no sentido da descarbonização, 
a fim de alcançar os objetivos em matéria 
de clima definidos no Acordo de Paris e no 
Pacto Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 4
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos 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 aumentou consequentemente; 
insta a Comissão a garantir a proteção 
total contra a fuga de carbono em todas 
as suas políticas; salienta que a política 
climática da UE deve estar em 
consonância com o crescimento 
económico e a competitividade da 
indústria europeia e das PME;
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Or. en

Alteração 5
Manuela Ripa
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

1. 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 na UE representam mais de 20 % 
das emissões internas de CO2 da União; 
está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

Or. en

Alteração 6
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
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objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu, a fim de orientar melhor a 
política industrial, através da promoção 
de relocalizações, e de alocar 
financiamento adicional às nossas 
empresas no seu esforço de inovação 
responsável;

Or. fr

Alteração 7
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu, tendo em conta que as mais 
recentes políticas ambiciosas da UE no 
domínio do clima parecem estabelecer 
objetivos inatingíveis que podem 
prejudicar a competitividade geral da UE;

Or. en

Alteração 8
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
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para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu; salienta a importância de uma 
rotulagem dos produtos harmonizada a 
nível internacional e dos valores para o 
consumidor neste contexto;

Or. el

Alteração 9
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu; no entanto, estes objetivos 
deverão ser alcançados de forma 
proporcional e equilibrada, com base em 
evidências e não ser utilizados como uma 
cobertura para o protecionismo;

Or. en

Alteração 10
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor 

1. Está preocupado que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito, mas com forte motivação 
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importante para orientar as economias no 
sentido da descarbonização, a fim de 
alcançar os objetivos em matéria de clima 
definidos no Acordo de Paris e no Pacto 
Ecológico Europeu;

política, pode ser um motor de uma 
economia planificada, ao forçar as 
economias no sentido da descarbonização e 
da desindustrialização resultante, a fim de 
alcançar os objetivos em matéria de clima 
definidos no Acordo de Paris e no Pacto 
Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 11
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu sem perdas de empregos;

Or. el

Alteração 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu;

1. Está convicto de que uma política 
comercial especificamente desenvolvida 
para o efeito pode ser um motor importante 
para orientar as economias no sentido da 
descarbonização, a fim de alcançar os 
objetivos em matéria de clima definidos no 
Acordo de Paris e no Pacto Ecológico 
Europeu e prevenir a fuga de carbono;



AM\1217178PT.docx 9/59 PE660.137v01-00

PT

Or. en

Alteração 13
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 1 – ponto 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

(1) Está convicto de que o principal 
objetivo de um mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras 
deve ser reduzir as emissões globais, 
evitando a fuga de carbono e mantendo a 
competitividade das indústrias europeias;

Or. en

Alteração 14
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que o CBAM deve ser 
formulado como um instrumento valioso 
para proteger da concorrência desleal e 
contrabalançar os custos de produção 
mais elevados que o Pacto Ecológico 
Europeu imputará às empresas da UE; a 
este respeito, destaca a necessidade de 
garantir condições de concorrência 
equitativas para as empresas da UE, uma 
vez que as normas impostas no Pacto 
Ecológico Europeu não são igualmente 
ambiciosas em países terceiros, o que 
aumentou ainda mais o fenómeno de 
deslocalização, agravando o problema de 
«fuga de carbono»;
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Or. en

Alteração 15
Daniel Caspary

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Destaca o facto de que um 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras (CBAM) é 
exclusivamente concebido para promover 
os objetivos climáticos, bem como 
salvaguardar a igualdade de condições, e 
não deve ser utilizado indevidamente 
como uma ferramenta para aumentar o 
protecionismo, a discriminação 
injustificável ou as restrições num cenário 
global já sobrecarregado do comércio 
internacional;

Or. en

Alteração 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Apoia a introdução de um 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras (CBAM) 
compatível com a OMC como meio de 
reforçar o princípio da União para o 
comércio livre; considera que o CBAM 
pode aumentar a igualdade de 
oportunidades, a fim de alcançar 
mercados mais competitivos num cenário 
de descarbonização;

Or. en
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Alteração 17
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Alerta para o aumento da 
burocracia; apela à redução das medidas 
que estão a afastar as empresas europeias 
da UE, no âmbito de uma estratégia de 
promoção das preocupações europeias em 
matéria de proteção do ambiente a nível 
internacional;

Or. el

Alteração 18
Manuela Ripa
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia fortemente, na ausência de 
um preço do carbono a nível mundial e de 
uma solução multilateral, a criação de um 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras (CBAM) na UE, 
desde que seja compatível com os acordos 
de comércio livre (ACL) da UE e as regras 
da OMC (acordos não discriminatórios e 
que não constituam uma restrição 
dissimulada ao comércio internacional), e 
proporcionado, baseado no princípio do 
poluidor-pagador e adequado à sua 
finalidade de consecução dos objetivos em 
matéria de clima; observa que as regras do 
GATT datam de 1947 e considera que 
necessitam de ser repensadas no contexto 
atual de crise climática e do objetivo 
abrangente de neutralidade climática, 
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com vista a permitir a consideração de 
características como a pegada de carbono 
de produtos para a determinação de 
produtos similares; para o efeito, convida 
a Comissão a propor também uma 
reforma das normas comerciais em todas 
as iniciativas climáticas que venha a 
lançar no âmbito da OMC;

Or. en

Alteração 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima; 
considera que existe uma necessidade 
urgente de prosseguir uma reforma 
abrangente da OMC, permitindo-lhe 
garantir um comércio justo e, ao mesmo 
tempo, combater o aquecimento global; 
considera que, para ser coerente com as 
nossas ambições climáticas, é 
urgentemente necessária uma nova 
abordagem à conceção das nossas 
relações comerciais;

Or. en
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Alteração 20
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
em nome da Comissão do Comércio Internacional
Herve Juvin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado; observa que a Comissão 
alimentou esta intenção durante alguns 
anos, mas só muito recentemente iniciou 
negociações com as partes interessadas 
para desenvolver tal mecanismo e ainda 
não conseguiu dar-lhe substância 
concreta; sublinha que este mecanismo 
deve ser compatível com os acordos de 
comércio livre (ACL) da UE e as regras da 
OMC (acordos não discriminatórios e que 
não constituam uma restrição dissimulada 
ao comércio internacional), e 
proporcionado, baseado no princípio do 
poluidor-pagador e adequado à sua 
finalidade de consecução dos objetivos 
climáticos, ambientais e sociais;

Or. fr

Alteração 21
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo 
de ajustamento das emissões de carbono 
nas fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 

2. Questione um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, mesmo sob a condição de que 
seja compatível com os acordos de 
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mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

comércio livre (ACL) da UE e as regras da 
OMC (acordos não discriminatórios e que 
não constituam uma restrição dissimulada 
ao comércio internacional), e 
proporcionado, baseado no princípio do 
poluidor-pagador e adequado à sua 
finalidade de consecução dos objetivos em 
matéria de clima; sublinha que a ação 
unilateral da UE através da introdução do 
CBAM pode conduzir a medidas 
retaliatórias, como tarifas punitivas sobre 
as exportações europeias, que podem 
causar danos económicos e afetar 
gravemente os produtores e empresas 
europeus;

Or. en

Alteração 22
Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, que se aplica às importações de 
todos os países terceiros que ainda não 
fazem parte de um regime de limitação e 
comércio eficaz com metas e custos de 
redução de emissões de GEE pelo menos 
equivalentes como no âmbito do 
RCLE-UE, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima; 
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Or. en

Alteração 23
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, apela a que os acordos de 
comércio livre (ACL) da UE sejam 
tornados compatíveis com este mecanismo 
através da utilização das respetivas 
cláusulas de revisão dos ACL, caso estes 
ainda não sejam compatíveis com o 
mecanismo; apela a que o CBAM seja 
compatível com as regras da OMC 
(acordos não discriminatórios e que não 
constituam uma restrição dissimulada ao 
comércio internacional), e proporcionado, 
baseado no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

Or. en

Alteração 24
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
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fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

fronteiras (CBAM) na UE, no que diz 
respeito às importações de todos os países 
não cobertos por um regime de comércio 
de licenças de carbono com objetivos e 
custos semelhantes para reduzir as 
emissões de CO2, baseado no mercado, 
desde que seja compatível com os acordos 
de comércio livre (ACL) da UE e as regras 
da OMC (acordos não discriminatórios e 
que não constituam uma restrição 
dissimulada ao comércio internacional), e 
proporcionado, baseado no princípio do 
poluidor-pagador e adequado à sua 
finalidade de consecução dos objetivos em 
matéria de clima;

Or. en

Alteração 25
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima; 
considera que a introdução gradual do 
CBAM deve estar associada à eliminação 
progressiva da atribuição gratuita;

Or. en
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Alteração 26
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
em nome do Grupo ECR

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado que cubra as importações de 
países não sujeitos a um esquema de 
comércio de carbono equivalente; desde 
que seja compatível com os acordos de 
comércio livre (ACL) da UE e as regras da 
OMC (acordos não discriminatórios e que 
não constituam uma restrição dissimulada 
ao comércio internacional), e 
proporcionado, baseado no princípio do 
poluidor-pagador e adequado à sua 
finalidade de consecução dos objetivos em 
matéria de clima;

Or. en

Alteração 27
Daniel Caspary

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado justo e transparente, desde que 
seja, sem dúvida, totalmente compatível 
com os acordos de comércio livre (ACL) 
da UE e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
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internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

Or. en

Alteração 28
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Toma nota, na ausência de um 
preço do carbono a nível mundial e de uma 
solução multilateral, da intenção da 
Comissão de propor a criação de um 
mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras (CBAM) na UE, 
baseado no mercado, sublinhando que 
deve ser compatível com os acordos de 
comércio livre (ACL) da UE e as regras da 
OMC (acordos não discriminatórios e que 
não constituam uma restrição dissimulada 
ao comércio internacional), proporcionado, 
baseado no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

Or. en

Alteração 29
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
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ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que os acordos de 
comércio livre (ACL) da UE sejam 
adaptados e as regras da OMC 
modernizadas (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

Or. en

Alteração 30
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e um 
meio eficaz para alcançar todos os 
objetivos europeus;

Or. el

Alteração 31
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projeto de parecer
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N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com 
os acordos de comércio livre (ACL) da UE 
e as regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional), e proporcionado, baseado 
no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

2. Apoia, na ausência de um preço do 
carbono a nível mundial e de uma solução 
multilateral, a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBAM) na UE, baseado no 
mercado, desde que seja compatível com as 
regras da OMC (acordos não 
discriminatórios e que não constituam uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional) e os acordos de comércio 
livre (ACL) da UE, e proporcionado, 
baseado no princípio do poluidor-pagador e 
adequado à sua finalidade de consecução 
dos objetivos em matéria de clima;

Or. en

Alteração 32
Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 2 – alínea a) (nova)

Projeto de parecer Alteração

(a) Considera que o CBAM não deve, 
de preferência, ter um impacto direto nos 
custos de produção intra-UE, também 
para evitar a concorrência desleal nos 
mercados de países terceiros;

Or. en

Alteração 33
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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2-A. Compromete-se a avaliar esta 
proposta juntamente com outras opções 
para incentivar a ação climática 
internacional e prevenir a fuga de 
carbono; por conseguinte, solicita à 
Comissão que pondere medidas 
alternativas e demonstre cabalmente o 
valor acrescentado de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras; sublinha que o mecanismo 
final só pode ser apoiado enquanto se 
puder provar a sua eficácia para atingir 
os seus objetivos ambientais e não 
prejudicar a competitividade das empresas 
europeias em relação às empresas não 
europeias, especialmente em mercados 
fora da UE;

Or. en

Alteração 34
Manuela Ripa
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. 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; considera 
que a UE tem uma vantagem no 
desenvolvimento de tal tecnologia, que 
poderá posteriormente ser utilizada como 
base para estabelecer uma norma 
internacional;

Or. en

Alteração 35
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que as regras da OMC 
são incompatíveis com o Acordo de Paris; 
espera que a Comissão tome iniciativas 
urgentes para a reforma da OMC, a fim 
de atingir a compatibilidade com os 
objetivos climáticos;

Or. en

Alteração 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a procurar 
outras formas de aumentar e desenvolver 
um mercado do carbono, bem como a 
procurar meios de prevenir os subsídios a 
indústrias altamente poluentes ou, se 
necessário, eliminá-las;

Or. en

Alteração 37
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Observa que qualquer receita de 
um CBAM da UE deve contribuir para o 
objetivo de reduzir as emissões globais de 
carbono e para garantir a compatibilidade 
com a OMC;
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Or. en

Alteração 38
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira 
Rafaela

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Considera que a implementação de 
um mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras 
preencheria uma lacuna essencial na 
política climática da UE e que, por 
conseguinte, é essencial para concretizar 
a ambição da UE em matéria de clima no 
sentido de combater a sua pegada de 
carbono;

Or. en

Alteração 39
Manuela Ripa
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que um CBAM não é, per 
se, incompatível com a OMC, em 
particular no que diz respeito às 
disposições do Acordo Geral sobre Pautas 
Aduaneiras e Comércio (GATT); sublinha 
o princípio da não discriminação ao 
abrigo do artigo III do GATT e que, 
consequentemente, as medidas existentes 
sobre a fuga de carbono ao abrigo do 
direito da União deixariam de se aplicar 
assim que o CBAM entre em vigor, visto 
que este mecanismo aplicaria preços de 
carbono às importações de forma 
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semelhante ao que é aplicado às 
instalações da UE no âmbito do 
RCLE-UE; afirma inequivocamente que 
este mecanismo deve servir o propósito de 
alcançar os objetivos climáticos comuns 
globais consagrados no Acordo de Paris, 
abordando melhor as emissões de GEE 
incorporadas no comércio internacional, 
incentivando assim a ação climática tanto 
na União como pelos nossos parceiros 
comerciais, mediante a redução das 
emissões globais de CO2 e evitar a fuga de 
carbono; considera, por conseguinte, que 
o CBAM deve ser considerado um meio 
para ajudar a acelerar este processo e não 
um meio de protecionismo;

Or. en

Alteração 40
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
em nome da Comissão do Comércio Internacional
Herve Juvin

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que as suas 
principais razões de ser devem ser de cariz 
ambiental, ou seja, reduzir as emissões 
globais de CO2 e evitar a fuga de carbono, 
através da redução das cadeias logísticas, 
da desaceleração dos fluxos globais e da 
promoção de circuitos curtos da produção 
ao consumo;

recomenda que o preço por tonelada de 
CO2 tenha em conta o custo ambiental 
real de um produto, tendo em 
consideração os custos de produção, mas 
também os custos de transporte, incluindo 
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um coeficiente relativo à distância 
realmente percorrida; salienta que este 
preço real não deve apenas compensar o 
custo ecológico dos produtos, mas 
também contribuir para o reforço do 
mercado interno, incentivando o comércio 
mundial a reduzir a sua pegada ou 
volume;

Or. fr

Alteração 41
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
poderia constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono; sublinha que um 
sistema universal deve ser o objetivo final 
da iniciativa, uma vez que as medidas 
descentralizadas de proteção do clima não 
terão o efeito desejado e apenas 
resultariam na fuga de carbono, 
apresentando igualmente efeitos 
prejudiciais para as indústrias europeias; 
sugere, assim, a externalização do RCLE 
europeu como possível CBAM; espera que 
a Comissão encete negociações para uma 
abordagem global no âmbito da OMC ou 
do G20;

Or. en

Alteração 42
Emmanuel Maurel
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono; considera, no entanto, 
que a prossecução, nomeadamente por 
parte da China e dos Estados Unidos da 
América, de políticas agressivas de 
recurso às energias fósseis, 
designadamente para a produção de 
eletricidade, é suscetível de justificar 
qualquer medida europeia de reequilíbrio 
e a sua integração na devida proporção 
no cálculo do valor do CBAM;

Or. fr

Alteração 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono; como meio para 
melhorar a saúde humana e proteger as 
fontes de energia não renováveis; leva em 
consideração o facto de que mesmo que o 
Artigo XX do GATT possa sugerir uma 
compatibilidade com a OMC, o CBAM 
continuaria a colocar um problema para 



AM\1217178PT.docx 27/59 PE660.137v01-00

PT

os princípios de «nação mais favorecida» 
(Artigo I do GATT) e «pacta sunt 
servanda» ( Artigo II do GATT);

Or. en

Alteração 44
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono; solicita um parecer 
jurídico de um especialista jurídico 
independente sobre se o Artigo XX «não 
constituiria um meio de discriminação 
arbitrária e injustificável entre países em 
circunstâncias semelhantes ou se uma 
restrição dissimulada ao comércio 
internacional» seria aplicável;

Or. en

Alteração 45
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM, evitando qualquer 
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razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

discriminação arbitrária ou injustificável 
entre países onde as mesmas condições 
prevalecem em relação a países cujos 
padrões ambientais possam ser mais 
baixos e que a sua razão de ser deve ser de 
caráter competitivo e ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

Or. en

Alteração 46
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono, embora o CBAM não 
deva substituir as medidas de fuga de 
carbono existentes no âmbito do regime 
de comércio de licenças de carbono 
(RCLE-UE), as quais possuem um caráter 
competitivo, mas servem de complemento 
a estas;

Or. en

Alteração 47
Danuta Maria Hübner

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 3. Observa que, para ser totalmente 
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geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

compatível com as regras da OMC, o 
CBAM deve cumprir todas as disposições 
do GATT, incluindo os princípios 
fundamentais da nação mais favorecida, o 
tratamento nacional e os direitos 
consolidados; observa que a cláusula de 
exceção geral do artigo XX do Acordo 
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio 
(GATT) também poderia constituir a base 
para qualquer conceção do CBAM se a sua 
única razão de ser fosse estritamente 
ambiental, ou seja, reduzir as emissões 
globais de CO2 e evitar a fuga de carbono;

Or. en

Alteração 48
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que, embora a União deva 
estar pronta para utilizar a cláusula de 
exceção geral do artigo XX do Acordo 
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio 
(GATT) como base para qualquer 
conceção do CBAM compatível com a 
OMC, o CBAM também poderia ser 
tornado compatível com a OMC como um 
encargo, imposto ou regulamento interno; 
salienta que a sua única razão de ser deve 
ser ambiental, ou seja, reduzir as emissões 
globais de CO2 e evitar a fuga de carbono;

Or. en

Alteração 49
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e 
evitar a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, e que, por 
conseguinte, o CBAM não deve ser visto 
como uma alternativa às medidas de fuga 
de carbono existentes no âmbito do regime 
de comércio de licenças de carbono da UE 
(RCLE-UE), as quais são medidas de 
competitividade;

Or. en

Alteração 50
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua razão de 
ser deve ser a redução das emissões 
globais de CO2 e evitar a fuga de carbono, 
protegendo simultaneamente a 
competitividade dos setores industriais da 
UE na Europa e em todo o mundo;

Or. en

Alteração 51
Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e 
evitar a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, pelo que 
não deve ser estabelecida como uma 
alternativa imediata ao RCLE-UE e às 
medidas de fuga de carbono existentes 
relacionadas;

Or. en

Alteração 52
Emmanouil Fragkos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental: reduzir as 
emissões globais de CO2 e evitar a fuga de 
carbono como uma prioridade;

Or. el

Alteração 53
Daniel Caspary

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
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deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

poderia provavelmente constituir a base 
para qualquer conceção do CBAM e que a 
sua única razão de ser deve ser ambiental, 
ou seja, reduzir as emissões globais de CO2 
e evitar a fuga de carbono;

Or. en

Alteração 54
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que a cláusula de exceção 
geral do artigo XX do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) 
deve constituir a base para qualquer 
conceção do CBAM e que a sua única 
razão de ser deve ser ambiental, ou seja, 
reduzir as emissões globais de CO2 e evitar 
a fuga de carbono;

3. Observa que as disposições do 
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e 
Comércio (GATT), como os Artigos I, III 
e XX do GATT, devem constituir a base 
para qualquer conceção do CBAM e que a 
sua única razão de ser deve ser ambiental, 
ou seja, reduzir as emissões globais de CO2 
e evitar a fuga de carbono;

Or. en

Alteração 55
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Solicita um método de cálculo dos 
teores de carbono que não prejudique os 
produtores europeus; solicita um método 
de cálculo que tenha em conta, tanto 
quanto possível, o teor real de carbono 
das mercadorias em causa; sugere que 
uma agência independente seja 
responsável pela definição do teor de 
carbono mais realista dos produtos, bem 
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como pela determinação do respetivo 
preço de entrada no mercado; apela à 
inclusão dos sistemas existentes de 
tarifação do carbono de países terceiros 
no cálculo;

Or. en

Alteração 56
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que existem opções de 
conceção que permitem que as medidas 
existentes de fuga de carbono coexistam 
com o mecanismo, embora não conduzam 
a uma dupla proteção; por conseguinte, 
insta a Comissão Europeia a desenvolver 
um cenário na sua próxima avaliação de 
impacto em que as medidas existentes de 
fuga de carbono sejam mantidas 
juntamente com o mecanismo;

Or. en

Alteração 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Tem em consideração que o Artigo 
XVI do GATT sobre «Subsídios» é 
fundamental para a introdução de um 
CBAM liderado pela União compatível 
com a OMC, uma vez que existe a 
possibilidade de que, para cada tonelada 
exportada para países terceiros ou não 
membros da UE, os produtores não 
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tenham de pagar pelos direitos de 
emissão;

Or. en

Alteração 58
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Solicita à Comissão que pondere a 
avaliação de todos os produtos de acordo 
com uma abordagem do pior da classe, ou 
seja, que assuma o método de produção 
mais rico em emissões, incentivando 
assim os produtores a partilharem 
informações sobre o teor de carbono dos 
seus produtos, a fim de pagar um CBA 
mais baixo;

Or. en

Alteração 59
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Solicita à Comissão que comece a 
aplicar o mecanismo o mais rapidamente 
possível, visando os setores-piloto em que 
o teor de carbono das produtos seja 
facilmente identificado;

Or. en

Alteração 60
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Angelika 
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Winzig, Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Manifesta a sua preocupação pelo 
facto de um mecanismo centrado 
exclusivamente nos materiais básicos 
poder conduzir a uma transferência das 
importações para produtos intermédios e 
finais não abrangidos pelo mecanismo, 
afetando assim a indústria da UE; apela à 
realização de avaliações de impacto 
exaustivas, adequadas e abrangentes antes 
da sua implementação, visando 
igualmente a identificação de medidas 
para os setores onde o risco de fuga de 
carbono é mais elevado, tendo em 
consideração a competitividade do setor, e 
solicita à Comissão a maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como a colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação; exorta a Comissão 
a não substituir as medidas existentes de 
fuga de carbono por um mecanismo não 
testado, a fim de evitar grandes incertezas 
e riscos para a indústria europeia;

Or. en

Alteração 61
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 

4. Manifesta a sua preocupação pelo 
facto de um mecanismo centrado 
exclusivamente nos materiais básicos 
poder conduzir a uma transferência das 
importações para produtos intermédios e 
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coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

finais não abrangidos pelo mecanismo, 
afetando assim a indústria da UE; apela à 
realização de avaliações de impacto 
exaustivas, adequadas e abrangentes antes 
e durante a sua implementação, visando 
igualmente a identificação de medidas 
para os setores onde o risco de fuga de 
carbono é mais elevado, tendo em 
consideração a competitividade do setor, e 
solicita à Comissão a maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como a colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação; exorta a Comissão 
a não substituir as medidas existentes de 
fuga de carbono por um mecanismo não 
testado, a fim de evitar grandes incertezas 
e riscos para a indústria europeia;

Or. en

Alteração 62
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, nomeadamente a publicação de 
todos os estudos realizados durante a 
criação do mecanismo; apela a uma 
integração global do Parlamento Europeu 
em todas as fases do processo de 
desenvolvimento, bem como à colaboração 
com os parceiros comerciais da UE para 
criar coligações de sistemas de tarifação 
de CO2 multilaterais e evitar medidas de 
retaliação, tanto quanto possível; solicita à 
Comissão que tenha em consideração os 
sistemas existentes e futuros de tarifação 
do CO2 de países terceiros;
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Or. en

Alteração 63
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
em nome da Comissão do Comércio Internacional
Herve Juvin

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM; insiste que este deve ser 
acompanhado de uma ação diplomática 
forte e coerente, liderada pela União 
Europeia e pelos Estados-Membros no 
respeito pelas respetivas competências, 
com o objetivo de prevenir e impedir 
possíveis represálias, nomeadamente 
através da colaboração com os parceiros 
comerciais da UE para criar coligações;

Or. fr

Alteração 64
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas – em particular sobre a 
fuga de carbono direta e indireta – e à 
maior transparência possível do processo 
conducente ao CBAM, bem como à 
colaboração com os parceiros comerciais 
da UE para criar coligações e evitar 
quaisquer eventuais medidas de retaliação; 
exige que seja utilizada uma análise de 
emissões de GEE do ciclo de vida 
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completo como base para o cálculo, a fim 
de obter uma imagem neutra e 
comparável da pegada de carbono do 
produto;

Or. en

Alteração 65
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação; observa que a 
avaliação de impacto deve ser realizada 
com o objetivo de reduzir o total das 
emissões globais, o que deve incluir os 
efeitos na inovação sustentável e na 
alteração dos fluxos comerciais e das 
cadeias de abastecimento;

Or. en

Alteração 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
e coordenação possíveis com o 
Parlamento Europeu no processo 
conducente ao CBAM, bem como à 
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coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

colaboração com os parceiros comerciais 
da UE para criar coligações, 
incentivando-os a estabelecer as suas 
próprias medidas de precificação de 
carbono, a fim de os aproximar ao 
máximo da nossa própria trajetória de 
redução das emissões de gases de efeito 
estufa;

Or. en

Alteração 67
Danuta Maria Hübner

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas, analisando uma 
combinação de variáveis-chave, 
nomeadamente setores, países e tipos de 
emissões incluídas no CBAM, e a relação 
com as medidas de fuga de carbono 
existentes, e à maior transparência possível 
do processo conducente ao CBAM, bem 
como à colaboração com os parceiros 
comerciais da UE para criar coligações e 
evitar quaisquer eventuais medidas de 
retaliação;

Or. en

Alteração 68
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
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CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar que o mecanismo seja 
interpretado como uma ação protecionista 
e quaisquer eventuais medidas de 
retaliação daí resultantes;

Or. en

Alteração 69
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas, objetivas, 
independentes e periódicas e à maior 
transparência possível do processo 
conducente ao CBAM, bem como à 
colaboração com os parceiros comerciais 
da UE para criar coligações e evitar 
quaisquer eventuais medidas de retaliação;

Or. en

Alteração 70
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais e as partes 
interessadas da UE para criar coligações e 
evitar quaisquer eventuais medidas de 
retaliação;



AM\1217178PT.docx 41/59 PE660.137v01-00

PT

Or. en

Alteração 71
Daniel Caspary

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e calibradas e à maior 
transparência possível do processo 
conducente ao CBAM, bem como à 
colaboração com os parceiros comerciais 
da UE para criar coligações e evitar 
quaisquer eventuais medidas de retaliação;

Or. en

Alteração 72
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
em nome do Grupo ECR

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com a 
OMC e os parceiros comerciais da UE para 
criar coligações e evitar quaisquer 
eventuais medidas de retaliação;

Or. en

Alteração 73
Manuela Ripa
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para criar 
coligações e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

4. Apela à realização de avaliações de 
impacto exaustivas e à maior transparência 
possível do processo conducente ao 
CBAM, bem como à colaboração com os 
parceiros comerciais da UE para incentivar 
a cooperação e evitar quaisquer eventuais 
medidas de retaliação;

Or. en

Alteração 74
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que existem opções de 
conceção que permitem a coexistência das 
medidas existentes de fuga de carbono 
com o CBAM, embora não conduzam a 
uma dupla proteção; por conseguinte, 
insta a Comissão Europeia a desenvolver 
um cenário na sua próxima avaliação de 
impacto, em que as medidas existentes de 
fuga de carbono sejam mantidas 
juntamente com o CBAM;

Or. en

Alteração 75
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Exorta a Comissão a não afetar as 
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receitas do CBAM como recursos próprios 
atribuídos à próxima geração da UE 
(NGEU), mas sim aos vários programas 
de investigação da UE e a utilizá-las como 
meio de ajudar as PME e a indústria a 
enfrentar os encargos da política do Pacto 
Ecológico;

Or. en

Alteração 76
Daniel Caspary

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Exige uma perspetiva holística que 
garanta que não só as receitas, como 
também os subsídios existentes e as regras 
de concorrência, sejam tidas em 
consideração no desenvolvimento de 
qualquer CBAM; sugere uma avaliação 
exaustiva das implicações para as regras 
do mercado interno;

Or. en

Alteração 77
Daniel Caspary

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Solicita à Comissão que, na sua 
avaliação de impacto, tenha em conta os 
encargos adicionais para as empresas 
europeias na concorrência global, caso 
partes dos seus produtos se tornem menos 
competitivas nos mercados globais devido 
aos preços mais elevados dos produtos 
preliminares importados devido a 
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qualquer CBAM; solicita ainda à 
Comissão que apresente sugestões 
compatíveis com a OMC sobre a forma de 
abordagem desta questão com medidas 
internas da UE;

Or. en

Alteração 78
Daniel Caspary

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Observa as dificuldades 
relacionadas com o estabelecimento de 
pegadas de carbono para produtos 
originários tanto de países terceiros como 
de Estados-Membros da UE, e apela a 
esforços contínuos para garantir a 
comparabilidade das pegadas de carbono 
para os produtos, independentemente da 
sua origem;

Or. en

Alteração 79
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
em nome do Grupo ECR

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
enfatiza, por conseguinte, que qualquer 
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de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

conceção do CBAM deve constituir uma 
medida complementar às medidas de fuga 
de carbono existentes para um melhor 
controlo do impacto dos custos e para 
salvaguardar a igualdade de condições 
dos setores industriais da UE em relação 
à concorrência de países terceiros com 
custos e metas de redução de CO2 não 
equivalentes; salienta que qualquer CBAM 
deve ser fácil de gerir, não deve constituir 
um encargo financeiro e administrativo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME), e não deve prejudicar a 
competitividade das empresas e indústrias 
da UE a nível mundial.

Or. en

Alteração 80
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
enfatiza, por conseguinte, que qualquer 
conceção do CBAM deve constituir uma 
medida adicional e complementar às 
medidas de fuga de carbono existentes, 
pelo menos numa fase inicial, para um 
melhor controlo do efeito sobre os custos 
e para salvaguardar o nível global de 
competitividade dos setores industriais da 
UE em relação à concorrência de países 
terceiros com a redução de CO2 não 
equivalente e objetivos de redução de 
custos; salienta que qualquer CBAM deve 
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ser fácil de gerir e não constituir um 
encargo excessivo para as empresas, em 
especial para as pequenas e médias 
empresas (PME); observa que, do ponto de 
vista burocrático e dos custos de 
implementação, o CBAM não deve 
constituir uma alternativa complicada aos 
instrumentos já em uso.

Or. en

Alteração 81
Manuela Ripa
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

5. Observa que a medida faz parte do 
Pacto Ecológico Europeu, a estratégia 
global que visa transformar a União 
Europeia numa economia moderna, 
eficiente em termos de recursos e 
competitiva, sem emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa em 2050; 
observa que os setores industriais com as 
mais elevadas emissões de carbono e mais 
intensivos do ponto de vista comercial 
seriam afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento 
necessitam de internalizar as 
externalidades climáticas negativas como 
uma condição necessária para alcançar a 
neutralidade climática; salienta que 
qualquer CBAM deve ser fácil de gerir e 
não constituir um encargo excessivo para 
as empresas, em especial para as pequenas 
e médias empresas (PME), concentrando-
se inicialmente nos setores industriais 
com maior intensidade de carbono.

Or. en
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Alteração 82
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME), que necessitam de uma política e 
de um quadro legislativo estáveis e 
previsíveis para fazer os investimentos 
necessários, especialmente nas 
autoridades aduaneiras nacionais e na 
aplicação do Código Aduaneiro da União, 
tentando equilibrar a complexidade e a 
eficiência do instrumento;

Or. en

Alteração 83
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser 
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de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

introduzido gradualmente, dando tempo 
às empresas para se ajustarem, fácil de 
gerir e não constituir um encargo excessivo 
para as empresas, em especial para as 
pequenas e médias empresas (PME); 
salienta também que o objetivo final deve 
passar por tornar o CBAM redundante à 
medida que o resto do mundo alcança o 
nível de ambição estabelecido pela UE 
para reduzir as emissões de CO2;

Or. en

Alteração 84
Danilo Oscar Lancini

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME), a sua implementação não deve 
conduzir a modificações abruptas das 
disposições existentes, a fim de garantir 
segurança jurídica às decisões de 
investimento a longo prazo.

Or. en

Alteração 85
Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta, por conseguinte, que qualquer 
possível quadro do CBAM deve constituir 
uma medida adicional às medidas de fuga 
de carbono existentes no âmbito do 
RCLE-UE; salienta que qualquer CBAM 
deve ser fácil de gerir e não constituir um 
encargo excessivo para as empresas, em 
especial para as pequenas e médias 
empresas (PME).

Or. en

Alteração 86
Danuta Maria Hübner

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e, por conseguinte, devem 
ser consultados sobre todos os aspetos do 
CBAM, na medida em que este mecanismo 
pode influenciar as cadeias de 
abastecimento; salienta que qualquer 
CBAM deve ser fácil de gerir e não 
constituir um encargo excessivo para as 
empresas, em especial para as pequenas e 
médias empresas (PME).

Or. en
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Alteração 87
Daniel Caspary

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
excessivo para as empresas, em especial 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

5. Observa que muitos setores 
industriais com elevadas emissões de 
carbono e intensivos do ponto de vista 
comercial podem potencialmente ser 
afetados pelo CBAM, direta ou 
indiretamente, e que este mecanismo pode 
influenciar as cadeias de abastecimento; 
salienta que qualquer CBAM deve ser fácil 
de gerir e não constituir um encargo 
financeiro, organizacional ou 
administrativo excessivo para as empresas, 
em especial para as pequenas e médias 
empresas (PME).

Or. en

Alteração 88
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Angelika Winzig, Enikő 
Győri

Projeto de parecer
N.º 5 – ponto 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

(1) Está convicto de que se o CBAM 
for concebido e implementado como um 
regime de RCLE de importação, a 
manutenção das licenças gratuitas 
existentes não resultará em dupla 
proteção;

Or. en

Alteração 89
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Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita que os recursos gerados 
pelo CBAM sejam reinvestidos no 
desenvolvimento de tecnologias neutras 
em termos de carbono e na criação de 
uma agência independente responsável 
pela definição dos teores de carbono e dos 
preços de entrada no mercado; solicita 
que as receitas sejam reinvestidas no 
âmbito do orçamento da UE; solicita que 
o CBAM seja aplicável às importações de 
todos os parceiros comerciais, a fim de 
não discriminar; no entanto, exige que 
parte das receitas do CBAM seja 
canalizada para um fundo internacional 
para o clima, como o Green Climate Fund 
(GCF), com vista a apoiar os países em 
desenvolvimento na transição sustentável, 
reduzir as suas emissões de GEE e 
melhorar a sua capacidade de fazer face 
às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 90
Danilo Oscar Lancini

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que a eficácia do CBAM 
dependerá dos detalhes da sua conceção e 
da sua capacidade de abordar aspetos 
delicados: em primeiro lugar, a questão 
da mudança de fonte, que se refere à 
possibilidade de um produtor de um país 
terceiro exportar para a UE produtos com 
baixa pegada de carbono, vendendo ao 
mesmo tempo produtos com elevadas 
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emissões incorporadas noutros mercados; 
em segundo lugar, a absorção dos custos 
do carbono, uma vez que, na UE, esses 
custos são aplicados a toda a produção, 
enquanto qualquer medida 
transfronteiriça provavelmente seria 
aplicável apenas às toneladas marginais 
que os produtores de países terceiros 
exportam para a UE, tendo, por 
conseguinte, a possibilidade de absorver 
esses custos em toda a toda a sua 
produção;

Or. en

Alteração 91
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que manter a atribuição 
gratuita de certificados em paralelo com 
um novo CBAM também pode constituir 
um incentivo para os fornecedores de 
países terceiros produzirem produtos mais 
limpos e mais respeitadores do ambiente, 
não apenas se tiverem a intenção de 
exportar para a Europa; observa que este 
efeito também seria alcançado em 
mercados terceiros, nomeadamente nos 
mercados de exportação da UE; observa 
que, ao obter o RCLE-UE, as empresas 
europeias, através da sua competitividade, 
seriam um exemplo a nível internacional, 
e que a pressão para uma produção mais 
favorável ao ambiente junto de 
fornecedores de países terceiros pode ser 
aumentada também nos mercados de 
exportação da UE;

Or. en



AM\1217178PT.docx 53/59 PE660.137v01-00

PT

Alteração 92
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que o comércio 
internacional e a política comercial, 
enquanto principais facilitadores da 
transição para uma economia global 
circular com impacto neutro no clima e 
eficiente em termos de recursos, devem 
apoiar os esforços globais para o 
cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas e dos compromissos 
ambientais internacionais, tais como o 
Acordo de Paris, incluindo esforços para 
reduzir a poluição, combater as alterações 
climáticas e a fuga de carbono e promover 
uma produção e um consumo mais 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 93
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que qualquer mecanismo 
deve criar um incentivo para que as 
indústrias da UE e do estrangeiro 
produzam produtos limpos e competitivos 
e evitem a fuga de carbono, sem pôr em 
perigo as oportunidades comerciais; 
destaca o papel que tal mecanismo 
poderia desempenhar, se equilibrado e 
devidamente implementado, em indústrias 
com utilização intensiva de energia, como 
o aço, o cimento e o alumínio, dada a 
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experiência comercial desses setores e a 
sua participação no RCLE;

Or. en

Alteração 94
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. A este respeito, recorda que o 
CBAM deve contemplar um método 
complexo e detalhado para calcular 
objetivamente a quantidade de carbono 
nos produtos incluídos no seu âmbito; 
para este efeito, é necessário um sistema 
forte de regras de origem (RO) eficazes, a 
fim de evitar e reduzir os obstáculos 
administrativos e burocráticos adicionais 
para as empresas, especialmente para as 
PME;

Or. en

Alteração 95
Annie Schreijer-Pierik

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que qualquer mecanismo 
de ajustamento das emissões de carbono 
nas fronteiras da UE deve cumprir o 
artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do Acordo de 
Paris1-A e, por conseguinte, não deve, de 
forma alguma, pôr em perigo os fluxos 
comerciais e as cadeias de abastecimento 
que são importantes para a produção e a 
segurança alimentar europeias;
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Or. nl

Alteração 96
Manuela Ripa
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a medida pode ter 
efeitos positivos em termos de empregos, 
evitando a substituição da produção da 
UE por produção de países terceiros com 
menos ambições climáticas;

Or. en

Alteração 97
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita que o setor elétrico seja 
incluído nos casos específicos de 
importação de eletricidade com elevado 
teor de carbono;

Or. en

Alteração 98
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta veementemente que o 
sucesso das empresas europeias, 
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nomeadamente das PME, depende do 
acesso aos mercados globais; sublinha a 
necessidade de deduzir os custos 
incorridos dos impostos sobre o carbono, 
direitos de emissões ao abrigo de 
esquemas de limitação e comércio ou 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas equivalentes, de caráter 
regulamentar, mais do que fiscal, no país 
de produção a partir de pagamentos na 
importação no âmbito do mecanismo e de 
evitar qualquer discriminação com base 
na origem;

Or. en

Alteração 99
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta que uma das finalidades 
do CBAM deve ser estimular a realocação 
das atividades manufatureiras da UE, 
especialmente no contexto da crise de 
COVID-19, tendo em conta que a 
pandemia evidenciou ainda mais os riscos 
de dependência das economias de países 
terceiros e de fontes não pertencentes à 
UE;

Or. en

Alteração 100
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-B. Solicita o estabelecimento de um 
mecanismo de acompanhamento 
meticuloso para o CBAM, bem como um 
processo de acompanhamento e revisão 
em que o Parlamento Europeu esteja 
plenamente envolvido;

Or. en

Alteração 101
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Observa que deve ser prestada 
especial atenção no que diz respeito aos 
países menos desenvolvidos (PMD), para 
garantir que um CBAM não tenha efeitos 
negativos no desenvolvimento;

Or. en

Alteração 102
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Expressa a sua profunda 
preocupação com a erosão do sistema 
comercial multilateral e os efeitos do 
aumento das barreiras comerciais e dos 
conflitos comerciais para a 
competitividade da economia da UE; 
salienta que a introdução de um 
mecanismo não deve contribuir para o 
aumento da insegurança a este respeito; 
reconhece que, para que a indústria 
europeia seja competitiva, necessita de 
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acesso às cadeias de abastecimento 
mundiais, para aprovisionamentos e 
processamento adicional, e aos mercados 
globais; exorta a Comissão a colaborar 
ativamente com os governos dos parceiros 
comerciais para assegurar um diálogo 
contínuo sobre esta iniciativa; 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 mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras como uma ação que 
complementa as ações ao abrigo dos 
capítulos de CDS dos ALC da União;

Or. en

Alteração 103
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Solicita que as receitas do CBAM 
apoiem a ação climática global e 
europeia; as receitas podem ser 
canalizadas para diferentes fundos, tais 
como: o Fundo de Resposta Rápida 
através de um novo recurso próprio da 
UE, um fundo climático internacional 
para apoiar os países menos 
desenvolvidos na sua transição 
sustentável, um fundo de inovação para 
tecnologias sustentáveis para a indústria 
europeia e o estabelecimento de uma 
agência independente que conduza o 
CBAM;

Or. en
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Alteração 104
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta a Comissão a promover a 
sustentabilidade ambiental na OMC, 
colocando os ODS da ONU e o Acordo de 
Paris no cerne do seu trabalho e 
atualizando as regras multilaterais;

Or. en

Alteração 105
Jörgen Warborn

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Insta a Comissão a intensificar 
esforços para a 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;

Or. en


