Vamos acabar com a isenção fiscal de querosene de €27 mil milhões na Europa!
Reduzir o número de voos e uma das maneiras mais importantes de reduzir a nossa pegada de CO2.
Mas, infelizmente, voar e frequentemente mais barato que outros transportes, como o comboio e por
vezes até o automóvel. Isto deve-se parcialmente ao facto de o querosene (combustível usado na
aviação) ser isento de taxas na UE, enquanto outros combustíveis não o são.
Por esta razão lançámos uma European Citizens’ Initiative (Iniciativa de Cidadania Europeia) que visa
terminar a isenção fiscal de combustíveis de aviação na Europa. Se a nossa petição recolher pelo menos
1 milhão de assinaturas dentro de 1 ano, a Comissão Europeia será convidada a propor esta taxa aos
estados membros da UE, razão pela qual precisamos de mostrar o grande apoio a uma mobilidade mais
verde e justa na Europa.
As emissões de CO2 do sector da aviação na UE aumentaram em 21% ao longo dos últimos três anos,
portanto reduzir o número de voos e uma parte essencial de reduzir as emissões. Um relatório da
Comissão Europeia revelou que taxar o querosene para a aviação cortaria as emissões deste sector em
11%, e não teria impacto nos empregos nem na economia, enquanto permitiria arrecadar 27 mil
milhões de euros por ano. Sugerimos usar estas receitas para melhorar as ferrovias de longa distância
em toda a Europa, para tornar as opções ecológicas de transporte mais acessíveis e convenientes.
Também somos realistas nos casos em que alternativas aos voos nao estao disponiveis: propomos
manter a isenção de taxas para voos a partir de e para ilhas que não estejam conectadas ao continente
por pontes ou túneis.
Não queremos que sejam os consumidores a suportar os custos,  razão pela qual propomos uma taxa
de combustível, que incentiva as companhias aéreas a reduzir o seu consumo de querosene, e não IVA
nos bilhetes.
Também sugerimos a introdução de uma taxa regressiva, ou seja, quanto mais curto o voo, maior a
taxa. A razão para tal é o facto de existirem mais transportes alternativos para curtas distâncias.
Contamos contigo para partilhar o link para a nossa petição nos vossos newsletters, redes sociais, para
jornalistas e para a sua rede!
Precisamos da tua ajuda para alcançar o marco de 1 milhão de assinaturas!
Vamos acabar com a isenção fiscal de querosene agora! Mais informações e petições aqui:
https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/
Direct link to the petition: https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative
Contact: kerosene.eci@gmail.com
Facebook: Ending the kerosene tax EUxemption
Twitter: @kerosenetax_EU and #fairosene
Instagram: e
 ci_kerosene and #fairosene

