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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. 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;

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;

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; 

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; 

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).


