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POLÍTICA ENERGÉTICA: PRINCÍPIOS GERAIS

Os desafios que a Europa enfrenta no domínio da energia incluem questões como o aumento
da dependência das importações, a diversificação limitada, os preços elevados e voláteis da
energia, a crescente procura energética a nível global, os riscos em matéria de segurança
que afetam os países produtores e de trânsito, as crescentes ameaças decorrentes das
alterações climáticas, o progresso lento em matéria de eficiência energética, os desafios
colocados pela crescente quota-parte de energias renováveis, bem como a necessidade de
uma maior transparência, integração e interligação dos mercados energéticos. Uma série de
medidas que têm como objetivo atingir um mercado energético integrado, a segurança do
aprovisionamento energético e a sustentabilidade do setor energético constituem o âmago da
política energética europeia.

BASE JURÍDICA

Artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).
Disposições específicas:
— Segurança do aprovisionamento: artigo 122.º do TFUE;

— Redes de energia: artigos 170.º a 172.º do TFUE;

— Carvão: o Protocolo 37 clarifica as consequências financeiras resultantes da expiração do
Tratado CECA em 2002;

— Energia nuclear: o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica
(Tratado Euratom) constitui a base jurídica da maioria das ações europeias no domínio da
energia nuclear.

Outras disposições que afetam a política energética:
— Mercado interno da energia: artigo 114.º do TFUE.

— Política energética externa: artigos 216.º-218.º do TFUE.

OBJETIVOS

Em conformidade com o Tratado de Lisboa, os principais objetivos da política energética da
UE são:
— assegurar o funcionamento do mercado da energia;

— assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União;

— promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o desenvolvimento
de energias novas e renováveis; e

— promover a interligação das redes.
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O artigo 194.º do TFUE faz de algumas áreas da política energética uma competência partilhada,
o que prefigura um passo em direção a uma política energética comum. Não obstante, cada
Estado-Membro mantém o seu direito de determinar «as condições de exploração dos seus
recursos energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes energéticas e a estrutura geral do seu
aprovisionamento energético» (artigo 194.º, n.º 2).

REALIZAÇÕES

A. Quadro político geral
A agenda política atual é regida pela política climática e energética integrada abrangente adotada
pelo Conselho Europeu em março de 2007, que visa atingir, até 2020:
— uma redução de, pelo menos, 20 % nas emissões de gases com efeito de estufa em

comparação com os níveis de 1990;

— um aumento para 20 % da quota-parte das energias renováveis no consumo de energia;

— uma melhoria de 20 % na eficiência energética.

Foi publicado pela Comissão, em 27 de março de 2013, um Livro Verde intitulado «Um quadro
para as políticas de clima e de energia em 2030» (COM(2013)0169), que deu início ao debate
sobre os objetivos e políticas pós-2020.
São descritos vários cenários a longo prazo na comunicação da Comissão intitulada «Roteiro
para a Energia 2050» (COM(2011)0885), que reflete sobre os desafios e as oportunidades que
a UE enfrenta na sua caminhada rumo à descarbonização a longo prazo.
B. Realização do mercado interno da energia
Em 4 de fevereiro de 2011, o Conselho Europeu acordou no objetivo ambicioso de realizar o
mercado interno da energia até 2014 e erradicar as «ilhas energéticas» da UE. Este objetivo
foi reafirmado pelo Conselho Europeu em março de 2014. O Terceiro pacote legislativo no
domínio da energia, o Regulamento relativo às orientações para as infraestruturas energéticas
transeuropeias (Regulamento (UE) n.º 347/2013) e o Regulamento relativo à integridade e à
transparência nos mercados grossistas da energia (Regulamento (UE) n.º 1227/2011) são alguns
dos principais instrumentos legislativos que visam contribuir para o melhor funcionamento do
mercado interno da energia (ver também a ficha técnica 5.7.2. sobre o mercado interno da
energia).
C. Reforçar as relações externas no domínio da energia
A comunicação da Comissão relativa à segurança do aprovisionamento energético e à
cooperação internacional — «A política energética da UE: Estreitar os laços com parceiros para
além das nossas fronteiras» (COM(2011) 539) foi adotada em 7 de setembro de 2011, com o
objetivo de promover uma maior cooperação transfronteiriça da UE com os seus países vizinhos
e de criar uma área de regulamentação mais ampla, através de um intercâmbio regular de
informação sobre acordos intergovernamentais e da colaboração nos domínios da concorrência,
da segurança, do acesso às redes e da segurança de aprovisionamento. Na sua sequência,
foi adotada em 25 de outubro de 2012 a decisão de criar um mecanismo de intercâmbio de
informações sobre acordos intergovernamentais entre Estados-Membros e países terceiros no
domínio da energia (T7-0343/2012).
D. Melhoria da segurança do aprovisionamento energético
Dada a importância crucial do gás e do petróleo para a segurança do aprovisionamento
energético da UE, a UE adotou várias medidas com vista a assegurar a realização de avaliações

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
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de risco e o desenvolvimento de planos de ação preventivos e planos de emergência adequados.
O Regulamento (UE) n.º 994/2010 relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do
aprovisionamento de gás e que revoga a Diretiva 2004/67/CE do Conselho foi adotado em 20
de outubro de 2010 com o propósito de reforçar os mecanismos de prevenção e de resposta a
crises. Nos termos da Diretiva 2009/119/CE, os Estados-Membros devem manter um mínimo
de reservas de petróleo equivalente a 90 dias de importações líquidas diárias médias ou a 61 dias
de consumo interno diário médio, devendo ser considerada a maior destas duas quantidades.
Em resposta à crise na Ucrânia, o Conselho Europeu de março de 2014 convidou a Comissão a
apresentar, até junho de 2014, um plano global com vista à redução da dependência energética
da UE.
E. Promoção da eficiência energética
A pedra angular da política de eficiência energética da UE é a Diretiva 2012/27/UE, de 25 de
outubro de 2012, relativa à eficiência energética, que visa voltar a colocar os Estados-Membros
no bom caminho rumo ao cumprimento dos objetivos para 2020. Outros instrumentos políticos
importantes incluem a rotulagem de produtos e medidas que visam a eficiência energética de
edifícios (ver ficha 5.7.3. sobre eficiência energética).
F. Melhor aproveitamento possível dos recursos energéticos endógenos da UE (incluindo as
energias renováveis)
Uma das prioridades acordadas no Conselho Europeu de maio de 2013 consistiu em intensificar
a diversificação do aprovisionamento energético da UE e desenvolver os recursos energéticos
locais, a fim de garantir a segurança do aprovisionamento e diminuir a dependência energética
externa. No que diz respeito às fontes de energia renováveis, a Diretiva 2009/28/CE, de 23 de
abril de 2009, introduziu um objetivo de 20% a atingir até 2020 (ver ficha 5.7.4. sobre energia
renovável).
G. Projetos de investigação, desenvolvimento e demonstração
1. Horizonte 2020 (H2020)
O programa Horizonte 2020 decorre de 2014 a 2020 e constitui o principal instrumento da UE
para promover a investigação no domínio da energia. Foram reservados fundos num montante de
5 931 milhões de euros destinados ao desenvolvimento de uma energia limpa, segura e eficiente
e para o desenvolvimento sustentável.
2. Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas (Plano SET)
O Plano SET, adotado pela Comissão em 22 de novembro de 2007, tem por objetivo acelerar
a introdução no mercado e a adoção de tecnologias hipocarbónicas e eficientes em termos
energéticos. O plano promove medidas para ajudar a UE a posicionar-se de modo a desenvolver
as tecnologias necessárias para realizar os seus objetivos políticos e, simultaneamente, assegurar
que as suas empresas possam beneficiar das oportunidades de uma nova abordagem em
matéria de energia. A comunicação da Comissão «Investir no desenvolvimento de tecnologias
hipocarbónicas (Plano SET)» (COM(2009) 519) avaliou a implementação do Plano SET e
concluiu que deve ser considerada uma intervenção mais forte a nível da UE, para que os planos
para o desenvolvimento de uma vasta carteira de tecnologias sejam bem-sucedidos.
3. Estratégia futura de tecnologia energética
A comunicação da Comissão intitulada «Tecnologias e inovação
energéticas» (COM(2013) 0253), publicada em 2 de maio de 2013, define a estratégia que
visa permitir à UE dispor de um setor de tecnologia e de inovação de nível mundial, capaz de
enfrentar os desafios que se colocam até 2020 e para além desta data.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento sempre manifestou o seu firme apoio a uma política energética comum, que dê
resposta às questões de competitividade, segurança e sustentabilidade. Lançou vários apelos
a favor da coerência, determinação, cooperação e solidariedade entre os Estados-Membros ao
enfrentarem os desafios atuais e futuros no mercado interno, e a favor do empenho político de
todos os Estados-Membros, bem como de uma iniciativa forte da Comissão Europeia tendente
a progredir rumo aos objetivos de 2020.
O Parlamento tem envidado esforços no sentido de alcançar uma maior integração no mercado
da energia e de adotar objetivos ambiciosos e juridicamente vinculativos para as energias
renováveis, a eficiência energética e a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Neste
contexto, o Parlamento Europeu apoia a adoção de compromissos mais firmes relativamente às
metas da UE, salientando que a nova política energética tem de apoiar o objetivo a longo prazo
de reduzir as emissões de gases com efeito da estufa da UE em 80 % a 95 % até 2050.
É igualmente favorável à diversificação das fontes de energia e das rotas de aprovisionamento,
em particular ao desenvolvimento do Corredor Meridional de Gás, a uma cooperação mais
estreita com os países do Mar Cáspio e, de um modo mais geral, ao reconhecimento da
importância das interligações de gás e eletricidade que atravessam a Europa Central e do Sudeste
ao longo de um eixo norte-sul, através da criação de mais interligações, da diversificação dos
terminais de gás natural liquefeito e do desenvolvimento de gasodutos, abrindo assim o mercado
interno.
Tendo em conta a dependência crescente da Europa em relação aos combustíveis fósseis,
o Parlamento acolheu favoravelmente o Plano SET, convicto de que este último daria um
contributo essencial para a sustentabilidade e a segurança do aprovisionamento, revelando-se
absolutamente necessário para atingir as metas climáticas e energéticas da UE para 2020. Ao
sublinhar o papel importante da investigação para assegurar um aprovisionamento energético
sustentável, o Parlamento realçou a necessidade de serem envidados esforços comuns no
domínio das novas tecnologias energéticas, tanto no que diz respeito às fontes de energia
renováveis e às tecnologias sustentáveis de combustíveis fósseis, como ao financiamento
público e privado adicional com vista a garantir a realização bem-sucedida do plano.
Recentes resoluções mais significativas:
— 15 de dezembro de 2015: O Parlamento Europeu adotou uma resolução intitulada

«Rumo a uma União Europeia da Energia», em resposta à comunicação da Comissão
sobre esta matéria. O Parlamento tomou nota dos cinco pilares da União da Energia
definidos pela Comissão e insistiu na necessidade de as políticas adotadas ao abrigo destes
pilares contribuírem sempre para garantir a segurança do aprovisionamento energético, a
descarbonização, a sustentabilidade a longo prazo da economia e a disponibilização de
energia a preços competitivos e acessíveis. Recordou que a energia é um bem social público
e que, por isso, a UE deve estar muito atenta à questão da pobreza energética e à promoção
de medidas concretas para dar resposta a este problema;

— 5 de fevereiro de 2014, sobre um quadro para as políticas de clima e de energia em 2030
(T7-0094/2014);

— 10 de setembro de 2013, sobre fazer funcionar o mercado interno da energia
(T7-0344/2013);

— 21 de maio de 2013, sobre desafios e oportunidades atuais para as energias renováveis no
mercado interno da energia da UE (T7-0201/2013);

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0344
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0201
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— 21 de maio de 2013, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à segurança das atividades de prospeção, pesquisa e produção offshore de petróleo
e gás (T7-0200/2013);

— 14 de março de 2013, sobre o Roteiro para a Energia 2050, um futuro com energia
(T7-0088/2013);

— 12 de março de 2013, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias e que
revoga a Decisão n.º 1364/2006/CE (T7-0061/2013);

— 11 de setembro de 2012, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à eficiência energética e que revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/
CE (T7-0306/2012);

— 12 de junho de 2012, sobre Estreitar os laços de cooperação em matéria de política
energética com parceiros para além das nossas fronteiras: uma abordagem estratégica a um
aprovisionamento energético seguro, sustentável e competitivo» (T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring
05/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0200
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0306
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0238
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