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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Verde sobre instrumentos de mercado para fins da política ambiental e de 
políticas conexas
(2007/2203(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Verde sobre instrumentos de mercado para fins da política 
ambiental e de políticas conexas (COM (2007)0140), 

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas (8/9 de 
Março de 2007), nomeadamente a Política Energética para a Europa constante do Anexo I, 

– Tendo em conta o Relatório da Agência Europeia do Ambiente "A utilização do mercado 
para uma política ambiental eficaz em termos de custos" (N.º 1/2006),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A6-0000/2007),

Objectivos ambientais da União e contextos 

A. Considerando que os dados disponíveis em matéria de alterações climáticas impõem uma 
acção enérgica a fim de limitar os efeitos deste fenómeno, que o Conselho Europeu fixou 
como objectivo mínimo a redução das emissões de CO2 em 20% até 2020 e em 60% até
2050, tendo fixado igualmente como meta 20% de energias renováveis no consumo de 
energia e uma melhoria de 20% na eficácia energética até 2020, 

B. Considerando os diversos tipos de poluição e o risco de esgotamento dos recursos 
naturais, 

C. Considerando o elevado risco de desaparecimento de numerosas espécies animais ou 
vegetais e o objectivo fixado pela União de deter a perda de biodiversidade até 2010, 

D. Considerando o aumento crescente na União do tráfego ligado aos transportes, 
nomeadamente de mercadorias, e o aumento daí decorrente do consumo de energia,

E. Considerando que há fortes disparidades entre os Estados-Membros, tanto em matéria de 
fiscalidade ambiental (entre 2 e 5% do PIB dos Estados-Membros) como em matéria de 
utilização dos instrumentos de mercado, e que a parte das taxas ambientais no PIB dos 
Estados-Membros diminuiu nos últimos cinco anos, 

F. Considerando que os impostos sobre a energia representam em média 76% da fiscalidade 
ambiental, representando as taxas sobre o transporte 21%, 

G. Considerando que os agregados familiares suportam uma parte muito maior das taxas 
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ambientais, quando os outros sectores económicos são os primeiros consumidores de 
energia e de transportes, 

H. Considerando que as previsões em matéria de impacto global das alterações climáticas
não devem conduzir apenas à dissociação entre crescimento e modos de produção e de 
consumo, mas também à mudança do nosso modelo de desenvolvimento,

Críticas do Livro Verde

1. Congratula-se com a referência ao princípio do poluidor-pagador, mas lamenta que haja 
pouca ligação com os instrumentos de mercado para fins da política ambiental; 

2. Lamenta que o Livro Verde se concentre essencialmente na poluição atmosférica e no 
aquecimento global, negligenciando o impacto ambiental do conjunto dos processos de 
produção e distribuição e dos modos de consumo; 

3. Lamenta que a dimensão internacional seja evocada demasiado rapidamente;

Princípios

4. Reconhece que os instrumentos de mercado para fins da política ambiental são um dos 
meios para atingir objectivos ambientais a um custo razoável; sublinha que esses 
instrumentos não podem substituir a legislação ambiental que fixa os objectivos a atingir e 
as normas a respeitar, e que a sua eficácia depende da sua articulação e da sua 
complementaridade com outros instrumentos; 

5. Sublinha que os instrumentos de mercado devem ser económica e socialmente aceitáveis, 
nomeadamente para as pessoas com rendimentos inferiores ao salário médio de cada 
Estado-Membro; 

6. Considera que a progressividade das taxas e o seu aumento gradual ao longo do tempo 
devem ser um dos princípios da sua aplicação; 

7. Insiste no papel importante da fiscalidade ambiental para atingir os objectivos ambientais 
e no carácter indispensável da harmonização de certas medidas a nível europeu para evitar 
distorções económicas entre as empresas e entre os territórios; 

8. Considera que as medidas fiscais europeias não podem limitar-se aos sistemas de 
intercâmbio de licenças ou de quotas, uma vez que esses sistemas não são os mais 
adequados para atingir os objectivos de redução de certas emissões; 

9. Recorda que, apesar da unanimidade em matéria fiscal, os tratados oferecem a 
possibilidade de cooperação reforçada e que existe o método aberto de coordenação; 
convida, por conseguinte, os Estados-Membros a progredir em matéria de fiscalidade 
ambiental a nível europeu, para impedir qualquer dumping fiscal; 

10. Apoia a descida dos impostos sobre o trabalho, mas salienta que ela não está ligada apenas
à reforma da fiscalidade ambiental; considera que a mesma deve inscrever-se numa 
reforma global da fiscalidade com vista a uma repartição mais equitativa entre os 
trabalhadores, os consumidores, as empresas, os rendimentos do capital e os serviços 
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financeiros, para atingir os objectivos em matéria de ambiente e de justiça social; 

11. Considera que o aumento dos preços é uma das formas de influenciar os modos de 
produção e de consumo, bem como de utilização de certos meios de transporte; realça,
contudo, que o impacto de tal medida pode ser limitado devido à diminuta elasticidade de 
determinados sectores; 

12. Considera que a adopção de instrumentos de mercado que se traduza num aumento dos 
preços não deve conduzir as pessoas com rendimentos inferiores ao salário médio a uma 
exclusão do mercado em causa e que é necessário adoptar paralelamente medidas de 
compensação para estas categorias;

13. Sublinha a necessidade de obtenção de dados precisos no tocante ao impacto do ciclo de 
vida dos produtos e dos modos de vida, a fim de privilegiar as medidas mais eficazes; 

Que instrumentos e para que sector? 

14. Lamenta o atraso anunciado da revisão da legislação sobre o sistema de troca de quotas de 
emissões de CO2; considera que, no âmbito desta revisão, a parte das quotas de CO2
atribuída gratuitamente deve ser fortemente reduzida; 

15. Relembra que os sectores dos transportes e da construção representam uma grande parte 
da procura de energia e das emissões de CO2 não cobertas pelo sistema de troca de quotas 
de emissões de CO2; 

16. Considera que as revisões das legislações comunitárias relativas à tributação dos produtos 
energéticos e aos veículos pesados (Eurovinheta) deveriam ser efectuadas conjuntamente 
para que a fiscalidade ambiental altere rapidamente os comportamentos dos diferentes 
sectores económicos;

17. Entende que é necessário tornar obrigatória a aplicação da Directiva Eurovinheta1 em 
todos os Estados-Membros, a fim de atingir uma melhor internalização dos custos 
externos; considera que, para evitar transferências de tráfego para as vias excluídas da 
Directiva Eurovinheta, esta deveria ser alargada a toda a rede rodoviária; 

18. Considera que, no âmbito da revisão da legislação sobre a tributação dos produtos 
energéticos, há que aumentar a taxa mínima dos impostos no domínio dos transportes para 
fins industriais ou comerciais; apoia a diferenciação da tributação em componente 
energética e ambiental com base no nível de emissões de CO2; sublinha que, para evitar as 
distorções entre Estados-Membros, deverá ser adoptada uma banda de flutuação das taxas,
incluindo uma taxa mínima elevada;

                                               
1 Directiva 93/89/CEE do Conselho, de 25 de Outubro de 1993, relativa à aplicação pelos Estados-membros dos 
impostos sobre certos veículos utilizados para o transporte rodoviário de mercadorias, bem como das portagens e 
direitos de uso cobrados pela utilização de certas infra-estruturas (JO L 279 de 12.11.1993, p. 32).
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19. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que suprimam as derrogações e isenções 
contidas na directiva sobre a tributação dos produtos energéticos1 e ponderem a 
possibilidade de nenhuma energia estar isenta de impostos no futuro; 

20. Considera que o sector da construção proporciona fortes perspectivas e convida os 
Estados-Membros a reforçar as suas políticas de incentivo com vista ao cumprimento do 
objectivo de reduzir a procura de energia e de CO2; salienta a importância de apoiar o 
desenvolvimento da habitação passiva e com energia positiva; 

21. Propõe a criação de dispositivos de compensação inspirados nos mecanismos do Protocolo 
de Quioto que sejam abertos ao financiamento de trabalhos de melhoria da eficiência
energética no sector da habitação social; 

Instrumentos e sectores específicos

22. Considera que a reforma das subvenções prejudiciais ao ambiente não deve limitar-se à 
PAC; 

23. Espera que a Comissão proceda a uma revisão das orientações comunitárias sobre os 
auxílios estatais para a protecção do ambiente que tenha realmente em conta a necessidade 
de alterar os modos de produção, circulação, transportes e consumo; 

24. Considera que a instauração de uma taxa reduzida do IVA sobre os produtos ecológicos 
deve ser estritamente enquadrada, a fim de beneficiar realmente os consumidores, e ser 
acompanhada de dispositivos complementares, tais como o rótulo ecológico, e de um 
sistema que permita comparar facilmente os produtos; 

25. Declara-se desfavorável à introdução de um sistema de troca de licenças em matéria de 
biodiversidade e no que respeita ao NOX e ao SO2; 

26. Solicita à Comissão que preveja nas suas iniciativas a manutenção dos mecanismos 
actuais adoptados pelos Estados-Membros para apoiar o desenvolvimento das energias 
renováveis; considera que são necessárias avaliações complementares, nomeadamente no 
que respeita aos ciclos de vida dos biocombustíveis; 

A dimensão internacional 

27. Apoia a instauração de um instrumento de ajustamento nas fronteiras a fim de atingir os 
objectivos de redução de emissões de CO2 e de preservar a competitividade económica da 
União; convida a Comissão a basear-se nos estudos efectuados em certos 
Estados-Membros para fazer um relatório sobre a adopção deste instrumento e a elaborar 
uma proposta legislativa; 

28. Considera que, por razões de aceitação a nível internacional, este instrumento deverá ter 
em conta as melhores técnicas disponíveis e permanecer favorável aos países terceiros, 
nomeadamente aos países em desenvolvimento; 

                                               
1 Directiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de Outubro de 2003, que reestrutura o quadro comunitário de 
tributação dos produtos energéticos e da electricidade (JO L 283 de 31.10.2003, p. 51).
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29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A União Europeia é particularmente activa em matéria de ambiente e tomou a iniciativa de 
numerosas reflexões e acções desenvolvidas no seu território, bem como a nível internacional, 
como o Protocolo de Quioto. A sua história e o seu desenvolvimento industrial e económico 
conferem-lhe esta responsabilidade e convidam-na a dar o exemplo e a desempenhar um papel 
pioneiro em matéria de política ambiental. 

Cumprirá, de resto, saudar a criação da Comissão Temporária sobre as alterações climáticas 
do Parlamento Europeu. 

Nos dias que correm, as exigências em matéria ambiental aumentaram e a luta contra as
alterações climáticas necessita de medidas muito mais fortes do que as previstas até agora. 

Nesse sentido, temos de ter a noção de que as nossas sociedades funcionam com base na
criação de riqueza para realizarem o progresso económico e social. Esse enriquecimento 
sempre dependeu dos fluxos crescentes de matérias e de energia. 

Acontece que esta equação já não é sustentável: a rarefacção de numerosos recursos naturais a
curto, médio e longo prazo vai acarretar um aumento contínuo dos custos da sua aquisição ou 
exploração e uma maior procura a nível internacional. 

É necessário também lutar pelo restabelecimento da biodiversidade, atendendo a que esta luta 
não tem por objectivo preservar um museu vivo, mas antes manter ou restabelecer os 
"serviços" vitais que os ecossistemas nos prestam. Estão em causa o nível e a qualidade das 
colheitas agrícolas, a qualidade do ar, da água, dos solos, etc. 

Hoje em dia, os custos ambientais das actividades humanas, nomeadamente industriais e 
económicas, ou seja, mais tecnicamente, os custos externos, são pouco tidos em conta ou não 
o são de todo. 

A União Europeia, determinada a controlar melhor o impacto ambiental das actividades 
humanas, compreendeu bem a necessidade de diversificar os meios de acção para atingir os 
objectivos que fixou. 

Neste sentido, paralelamente ao arsenal de textos legislativos de que se dotou e aos objectivos 
e normas que fixou, a União Europeia instaurou outros meios susceptíveis de contribuir para a
melhoria do ambiente. Entre estes instrumentos complementares, podemos citar 
designadamente as ajudas financeiras concedidas no âmbito das subvenções, a parte do 
orçamento do sétimo PQID destinada a apoiar a investigação e as ecotecnologias em prol do 
desenvolvimento sustentável, bem como as campanhas de comunicação e as acções de 
prevenção. 

Além disso, os instrumentos de mercado são uma via já explorada pela UE que deve ser hoje 
objecto de uma atenção particular e de novas propostas. 

Efectivamente, com base nas experiências realizadas em determinados Estados-Membros, a 
UE está hoje em condições de propor uma acção comunitária neste domínio, iniciando novos 
dispositivos e favorecendo os intercâmbios de boas práticas entre Estados-Membros. Esta 
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política comunitária deverá, como é evidente, receber a aprovação de todos os 
Estados-Membros e vencer as reservas de alguns em matéria de harmonização fiscal, ou, na 
falta disso, poder ser efectuada graças a cooperações reforçadas entre Estados-Membros. 

Os principais instrumentos que abordaremos em função dos sectores de actividade que 
cobrem são os incentivos financeiros e os impostos. A relatora tem plena consciência da 
necessidade de tratar com mais precisão questões como os resíduos, a política da água, dos 
solos, etc., mas pretendeu concentrar-se nos sectores prioritários e retirar dos mesmos os 
princípios relativos aos instrumentos de mercado para fins da política ambiental e de políticas 
conexas. 

Actualmente, a nível comunitário, um dos raros instrumentos de mercado é o sistema de 
intercâmbio de quotas de emissão de CO2, o qual deverá a breve objecto ser alvo de uma 
revisão a fim de melhorar a sua eficácia. 

Nos Estados-Membros, cumpre constatar que a fiscalidade ambiental é muito heterogénea e 
tem tendência a diminuir. Em 2004, as receitas provenientes dos impostos ambientais 
ascenderam em média a 2,9% do PIB na Europa dos 15, e esta taxa, já de si baixa, desceu
6,5% entre 1999 e 2004. É, por conseguinte, necessário fazer progredir esta taxa média e 
reduzir as disparidades entre os Estados-Membros. 

A relatora sabe que, em matéria fiscal, prevalece a votação por unanimidade, mas deseja 
salientar a existência de um certo paradoxo entre o reconhecimento do carácter transnacional 
das ameaças que pendem sobre o ambiente e o statu quo em matéria de fiscalidade ambiental 
a nível comunitário. 

Esta situação privilegia soluções nacionais e acarreta riscos de distorções da concorrência 
entre empresas dos Estados-Membros. Por razões de competitividade, implica também uma 
concorrência fiscal desleal e uma pressão constante no sentido da descida das taxas de 
imposto, o que, a prazo, poderá comprometer a viabilidade das finanças públicas e o apoio das 
políticas públicas, nomeadamente no domínio do ambiente. 

Se não forem efectuados progressos em matéria fiscal, os sistemas de intercâmbio de licenças 
ou de quotas serão os únicos instrumentos comunitários disponíveis. Embora o sistema de 
intercâmbio de quotas de CO2 permita realizar os objectivos de redução das emissões de CO2, 
a sua aplicação e a sua eficácia noutros sectores suscitam dúvidas. De facto, as emissões de 
certos gases com efeito de estufa ou outros gases poluentes como o NOX e o SO2 estão ligadas 
a condições locais. Ademais, o sistema de compensação da biodiversidade não se afigura
aceitável. Assenta na criação ex nihilo de uma zona natural específica em contrapartida pela
destruição ou degradação de outra para a realização de um projecto económico ou de 
habitação. Esta compensação é ilusória, porque não pode haver equivalência entre as duas 
zonas. 

Para que os instrumentos de mercado sejam eficazes, é necessário que sejam complementares 
entre si e com outros instrumentos, que o seu alcance seja compreendido e que sejam aceites 
pelos cidadãos; não deverão ser sentidos unicamente como um constrangimento suplementar 
imposto pela UE. 

Para incitar os europeus a adoptar modos de vida e de consumo respeitadores do ambiente e 
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reduzir o impacto das actividades humanas nos ecossistemas, é necessário assegurar que os 
cidadãos disponham dessa escolha. Não se pode, por exemplo, prejudicar um trabalhador
forçado a deslocar-se para o seu local de trabalho no seu veículo quando não dispõe de meio 
de transporte colectivo. 

Além disso, para serem aceites socialmente, os esforços devem ser graduais e não prejudicar 
as famílias em situação financeira difícil. As taxas sobre os produtos e os serviços devem ser 
manipuladas com uma certa precaução, mas outras soluções são possíveis, por exemplo, um 
reequilíbrio da fiscalidade global com base nos princípios da solidariedade e da justiça social,
a fim de atingir os objectivos ambientais da União. Com efeito, constata-se que uma larga 
parte da carga fiscal das empresas e dos rendimentos do capital foi transferida para os 
agregados familiares e que a mesma pesa mais sobre os rendimentos do trabalho menos bem 
remunerado. 

Os instrumentos de mercado não se limitam, contudo, à fiscalidade: outros instrumentos 
foram instaurados pelos Estados-Membros, como os certificados de poupança de energia ou 
os certificados de "energia verde". Existem novas pistas que deverão, por conseguinte, ser 
alvo de um estudo de impacto tanto a nível ambiental como a nível social e económico. 

Do ponto de vista da competitividade da UE e dos seus Estados-Membros, caberá notar que 
certas políticas, nomeadamente em matéria de transporte de mercadorias, serão mais eficazes 
se forem instauradas a nível europeu. Observa-se, com efeito, que as taxas fixadas por 
determinados Estados-Membros sobre o transporte rodoviário não reduzem os movimentos de 
mercadorias a nível europeu, provocando antes a deslocação do tráfego para vias não taxadas. 
No âmbito do mercado interno, a UE deve reconsiderar a sua posição no tocante à noção de 
livre concorrência e privilegiar a abordagem ambiental do mercado. 

A UE está suficientemente alerta e consciente do desafio que tem pela frente, sobre a questão 
das alterações climáticas, para prever e antecipar eventuais malogros das políticas das quais se 
está a dotar neste momento. Acaba de ser efectuado um estudo por cientistas americanos que 
revela um aumento de 35% das emissões de CO2 em relação 1990; se estes números se 
confirmarem, serão um sinal muito mau relativamente ao objectivo de reduzir as emissões de 
CO2 em 5% até 2012, no âmbito do Protocolo de Quioto. 

A relatora está perfeitamente consciente das dificuldades em adoptar soluções a nível 
internacional para lutar de forma eficaz contra as alterações climáticas. A União deve 
conciliar o prosseguimento dos seus esforços de redução das emissões de CO2 com a 
diminuição das emissões a nível internacional e as regras do comércio internacional, 
nomeadamente de não discriminação dos parceiros comerciais. O ajustamento da fiscalidade 
nas fronteiras, considerado por alguns Estados-Membros e apoiado no relatório, parece 
proporcionar uma solução aceitável e deve, por conseguinte, ser apoiado por todos os 
Estados-Membros e pela Comissão. Este imposto é susceptível de não se enquadrar 
perfeitamente em algumas disposições do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, 
mas compete à Comissão fazer valer os estatutos da OMC. Estes dispõem que as partes da
OMC podem tomar medidas, incluindo proteccionistas, necessárias para a protecção da saúde 
e da vida das pessoas e dos animais ou para a preservação dos vegetais, ou ainda relacionadas 
com a conservação de recursos naturais esgotáveis. 

As previsões em matéria de impacto global das alterações climáticas e, de um modo mais 
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geral, das actividades humanas no estado da natureza e, por conseguinte, na saúde humana, 
não devem apenas conduzir à dissociação entre crescimento e exploração dos recursos, modos 
de produção e de consumo, mas alterar o nosso modelo de desenvolvimento. Esta constatação 
deve levar-nos a organizar a transição para um outro modelo de existência das nossas 
sociedades ocidentais. 

As perguntas que devemos, por conseguinte, formular são: que outro cenário, que outras 
políticas devemos adoptar para atingir os nossos objectivos? Será possível não alterar os 
nossos modos de vida, não reduzir nem a produção, nem o consumo e dar resposta aos 
desafios ambientais que temos pela frente?
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