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Pergunta prioritária com pedido de resposta escrita P-004589/2021
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Marek Paweł Balt (S&D), Dino Giarrusso (NI), Viktor Uspaskich (NI), Bogusław Liberadzki 
(S&D), Milan Brglez (S&D), Rovana Plumb (S&D), Massimiliano Salini (PPE), Maria Spyraki 
(PPE), Sara Cerdas (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Joachim 
Schuster (S&D)

Assunto: Medidas da Comissão para garantir uma aplicação justa do mecanismo de ajustamento 
carbónico fronteiriço e condições de concorrência equitativas entre as empresas da UE 
e as empresas estrangeiras

O mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço (MACF) constitui um aspeto importante da 
revolução climática da UE e um grande passo em frente para evitar a fuga de CO2 da UE. Este 
mecanismo deverá motivar os países terceiros a reduzirem as suas emissões e contribuir para a 
consecução do objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 °C. Será igualmente 
importante para a UE assegurar que a transição seja justa, que a produção baseada na UE seja 
competitiva e que a transição não conduza a uma redução da autonomia estratégica nos domínios 
das infraestruturas críticas e da produção.

1. Uma vez que as empresas da UE fazem parte do regime de comércio de licenças de emissão, 
como pode a Comissão garantir que as empresas estrangeiras produzam todas as suas 
mercadorias de acordo com estas normas e paguem as emissões globais de CO2 provenientes 
das suas atividades, em vez de utilizarem a sua localização no estrangeiro e a economia de 
escala, onde a tarifação baseada no MACF não se aplica a algumas das mercadorias que 
produzem, para vender produtos a preços anormalmente baixos na UE?

2. Pondera a Comissão criar um mecanismo semelhante à certificação de qualidade, ao abrigo do 
qual todas as mercadorias produzidas por um fabricante estrangeiro, e não apenas as 
exportadas, devam estar em conformidade com as normas da UE?

3. Durante quanto tempo estarão disponíveis benefícios fiscais à exportação e quais são as 
opções para a sua substituição? Continuarão estes benefícios a estar disponíveis 
posteriormente para o comércio com países terceiros que não sejam abrangidos pelo MACF?


