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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a publicação do Livro Verde; exorta a Comissão a elaborar uma 
estratégia clara sobre a utilização de instrumentos baseados nas forças de mercado para 
avaliar os danos ambientais e corrigir as falhas do mercado conexas que abrangem a 
tributação, a revisão do regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE) e a 
política tecnológica e comercial;

2. Pede à Comissão que, paralelamente à elaboração da estratégia de aplicação dos 
instrumentos de mercado, considere e elabore um relatório exaustivo sobre a eficácia dos 
instrumentos de regulamentação ambiental actualmente aplicados pela UE, a fim de 
determinar os domínios em que conviria substituir as disposições actuais por instrumentos 
de mercado;

3. Observa que os instrumentos de mercado irão desempenhar um papel essencial na 
concretização do objectivo comunitário de atingir uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia até 2020;

4. Realça a necessidade de aplicar melhores princípios regulamentares à utilização dos 
instrumentos de mercado e de evitar instrumentos complexos que se sobreponham; apoia a
alteração da Directiva 2003/96/CE do Conselho1, de 27 de Outubro de 2003, que 
reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e da electricidade 
(Directiva "Tributação da Energia"), no sentido de assegurar que os participantes no 
RCLE não paguem duas vezes pelas suas emissões - por um lado, através do comércio, e,
por outro, através da tributação;

5. Solicita que as receitas dos instrumentos de mercado sejam reinvestidas em programas 
que apoiem objectivos ambientais e minimizem qualquer impacto sobre a competitividade 
e qualquer impacto social; considera que as receitas da venda em leilão decorrentes do 
RCLE poderá ser uma das principais fontes de financiamento comunitário no futuro;

6. Regista os benefícios das reformas fiscais ambientais; exorta os Estados-Membros a 
aplicarem tais reformas para reduzirem, nomeadamente, a pobreza energética e apoiarem 
as tecnologias com um baixo nível de emissão de carbono, a poupança de energia, a 
eficácia energética e as tecnologias renováveis;

7. Observa que o incremento da cooperação comunitária em matéria de tributação ambiental 
e o intercâmbio de boas práticas facilitarão as reformas; apoia, em particular, as propostas 
dos Estados-Membros no sentido de reduzir as taxas do IVA ou oferecer créditos fiscais 
aos produtos eficazes em termos energéticos e aos materiais de baixo consumo; porém, 
realça que devem ser os Estados-Membros a decidir o que é mais conveniente para os 
respectivos regimes fiscais;

                                               
1 JO L 283 de 31.10.2003, p. 51.
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8. Exorta a Comissão a analisar melhor em que medida se pode usar a fiscalidade nas 
fronteiras para estimular os parceiros comerciais da UE a reduzirem as suas emissões,
bem como para abordar o impacto sobre a competitividade das acções unilaterais da UE; 
considera que a fiscalidade nas fronteiras deverá ser uma opção séria se as negociações 
não redundarem num acordo internacional global sobre as alterações climáticas após 
2012.
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