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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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:

A. Considerando que os instrumentos de mercado constituem ferramentas importantes para 
dar aplicação ao princípio do "poluidor pagador" e, de um modo mais geral, para ter em 
linha de conta de forma rentável os custos ocultos da produção e do consumo para a saúde 
humana e o ambiente;

B. Considerando que a reforma dos subsídios prejudiciais ao ambiente pode contribuir para a 
luta contra as alterações climáticas, o avanço do desenvolvimento sustentável e a 
manutenção da competitividade internacional da UE;

1. Considera que o acordo concluído no Conselho Europeu de Bruxelas, na Primavera de 
2007, para reduzir as emissões da UE de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 20% 
até 2020 relativamente aos níveis de 19901 exige um esforço conjunto suplementar da 
UE-27 que foi quantificado em -0,19 % a -0,24 % de PIB em termos anuais;

2. Constata que as economias europeias representam mais de 35% do mercado mundial de 
produtos ambientais e que as empresas europeias estão, por conseguinte, bem colocadas 
para tirar partido de uma economia ecológica mundial, o que compensa, pelo menos em 
parte, o impacto sobre o PIB;

3. Constata que os instrumentos de mercado compreendem uma vasta gama de ferramentas 
desenvolvidas para dar resposta a objectivos específicos, como as licenças negociáveis 
destinadas a reduzir a poluição (como as emissões de CO2), os impostos ambientais que 
têm por objectivo alterar os preços e logo o comportamento dos produtores e dos 
consumidores, as taxas ambientais destinadas a cobrir os custos dos serviços ambientais, 
os subsídios ambientais que visam apoiar o desenvolvimento de tecnologias mais limpas, 
etc.;

4. Assinala que a experiência dos últimos anos mostra que o que está em causa já não é  
saber qual é o melhor instrumento, mas qual é a melhor combinação de instrumentos;

5. Sublinha que o desenvolvimento de combinações de instrumentos contribuirá para 
optimizar a utilização dos instrumentos de mercado; considera, neste contexto, que os 
instrumentos de mercado podem dar um enorme contributo para a realização dos 
objectivos da Agenda de Lisboa;

6. Recorda que os estudos da Comissão concluem que o custo da realização dos objectivos 
de Quioto poderá elevar-se a 6,8 mil milhões de euros, mas que o recurso ao sistema 
comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa permitiria 
reduzir o custo anual para 2,9 a 3,7 mil milhões de euros;

                                               
1 Os níveis de 1990 eram 4266,4 milhões de toneladas equivalentes de CO2 (EU-15) e 1104,4 milhões de 
toneladas equivalentes de CO2 (EU-10).
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7. É de opinião que medidas de política energética e climática adoptadas no âmbito de um 
conceito geral a nível tanto da UE como nacional devem ser harmonizadas com os 
objectivos adoptados em Lisboa e Gotemburgo;

8. Recorda que a directiva relativa à tributação da energia prevê que, sob certas condições, a 
tributação pode ser total ou parcialmente substituída por instrumentos alternativos de 
mercado, nomeadamente o sistema comunitário de comércio de licenças de emissão;

9. É de opinião que os instrumentos de mercado representam um instrumento adequado e 
eficaz para internalizar os efeitos externos, que deveriam ser utilizados com muito maior 
frequência, embora não devam substituir os instrumentos administrativos, mas 
completá-los;

10. Apela a uma maior utilização dos instrumentos de mercado para fins da política ambiental 
nos diferentes Estados-Membros e na UE, embora velando por que a soberania fiscal dos 
Estados-Membros não provoque distorções da concorrência;

11. Lembra que, face à grande inelasticidade da procura de combustível relativamente ao 
imposto, seria necessário um aumento politicamente problemático da carga fiscal sobre os 
consumidores, para conseguir qualquer redução significativa de emissões1;

12. Concorda com a análise da Comissão segundo a qual o sistema comunitário de comércio 
de licenças de emissão é o instrumento de mercado mais económico, sensível para a 
procura e objectivo que está disponível para conseguir a redução de emissões de gases 
com efeito de estufa fixada pelo Conselho Europeu2;

13. Exorta portanto a Comissão a reforçar, através de um limite máximo progressivamente 
mais restritivo, o sistema comunitário de comércio de licenças de emissão e a alargar este 
sistema a todo o primeiro nível de emissores, sendo este o meio principal para atingir os 
objectivos para o ano de 2020 de redução de emissões de gases com efeito de estufa;

14. É de opinião que a tributação da energia deve permanecer um instrumento secundário e 
complementar de redução das emissões de gases com efeito de estufa, apenas para aquelas 
emissões que não podem ser directa ou indirectamente afectadas pelo sistema comunitário 
de comércio de licenças de emissão;

15. Regozija-se com o aparecimento de instrumentos financeiros para além da tributação e 

                                               
1 "Economy of Environmentally Related Taxes" (Análise económica dos impostos relacionados com o 
ambiente), figura 3.1 “Sales of, and taxes on, petrol and diesel in OECD Europe (1994-2004)” (Vendas e 
impostos sobre a gasolina e o gasóleo nos países europeus da OCDE – 1994-2004).
2 Por exemplo, o sector da energia continua a ser fundamental para reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa. Incumbem-lhe cerca de 66 % do total de reduções globais até 2030 relativamente ao ano de referência. As 
emissões de dióxido de carbono da maior parte da produção de electricidade estão actualmente enquadradas pelo 
sistema comunitário de comércio de licenças de emissão. Outras medidas, como a liberalização do mercado da 
electricidade, incluindo a escolha de fornecedor pelo consumidor, podem contribuir para o mesmo objectivo.
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dos regimes de comércio de licenças de emissões, nomeadamente a oferta crescente de 
investimentos ecológicos/éticos, como as obrigações ecológicas, que permitem uma maior 
sensibilização e aumentam a oferta de mercado à disposição dos investidores;

16. Reconhece o papel de apoio desempenhado pelas empresas de participações privadas e de 
capital de risco no investimento no sector das tecnologias com baixa produção de carbono;

17. Partilha o ponto de vista da Comissão segundo o qual a eliminação dos subsídios 
prejudiciais ao ambiente constitui uma medida complementar essencial para alcançar o 
desenvolvimento sustentável e, em particular, os objectivos aprovados pelos Chefes de 
Estado e de Governo da UE sob a forma de agenda integrada das alterações climáticas e 
da energia;

18. Sem prejuízo da análise da avaliação de impacto do sistema comunitário de comércio de 
licenças de emissão a apresentar proximamente pela Comissão, considera que um limite 
máximo único a nível da UE, acompanhado da venda em leilão pela Comissão de todas as 
licenças, em parcelas trienais, até 2020, é uma opção que deve ser examinada, tendo 
devidamente em conta o modo como as receitas da venda de licenças em leilão devem ser 
utilizadas (redução das emissões de gases com efeito de estufa, financiamento de 
actividades de I&D, etc.) e garantido uma redistribuição que favoreça os 
Estados-Membros que, graças aos seus esforços para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, poluem menos, sem deixar de respeitar as disposições em matéria de 
auxílios estatais;

19. Sublinha, neste contexto, a importância de encorajar o desenvolvimento do mercado 
mundial do carbono, com vista à realização, de forma eficaz em termos de custos, das 
importantes e necessárias reduções das emissões; considera que a valorização do sistema 
comunitário de comércio de licenças de emissão como principal mecanismo para alcançar 
os objectivos em matéria de emissões influenciará o estabelecimento deste mercado 
mundial na União Europeia paralelamente aos seus prósperos mercados financeiros;

20. Considera importante incentivar os parceiros comerciais da UE a adoptarem medidas 
eficazes de redução das emissões de gases com efeito de estufa e elaborar normas 
comparáveis e mutuamente aceites, mas, nos casos em que tal não seja possível, insta a 
Comissão a desenvolver os incentivos necessários, como mecanismos de compensação 
das emissões de CO2; reconhece que a adopção de referenciais e compromissos 
internacionais vinculativos que abarquem todos os sectores vulneráveis à concorrência 
seria preferível a eventuais medidas aduaneiras de ajustamento tendo em vista a 
eliminação de distorções entre parceiros comerciais;

21. Solicita à Comissão que proceda a uma análise exaustiva das taxas e dos subsídios 
existentes, com o objectivo de avaliar a sua eficácia em termos de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa;

22. Solicita uma maior utilização na UE dos instrumentos de mercado para a realização dos 
objectivos da política ambiental em geral e para a internalização dos custos externos em 
particular; propõe, por exemplo, a utilização dos instrumentos mais fortemente baseados 
no mercado com o objectivo de promover a eficácia energética e o isolamento térmico dos 
edifícios.
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