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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 

Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Recorda que a Estratégia da UE de Gás Natural Liquefeito (GNL) e de Armazenamento 

de Gás constitui um dos elementos da União da Energia que se propõe traduzir em termos 

concretos a ambição de transição rápida da UE para um sistema energético sustentável, 

seguro e competitivo, e que visa igualmente pôr termo à dependência de fornecedores de 

gás externos; salienta que um dos objetivos da União da Energia é fazer da UE o líder 

mundial em matéria de energias renováveis; 

2. Assinala que as infraestruturas de GNL existentes na UE estão extremamente 

subaproveitadas (em 2014, foram utilizados 46 % dos gasodutos de importação de gás e 

32 % dos terminais de GNL) e que a procura de gás na UE é persistentemente 

sobrestimada; realça, por conseguinte, que o planeamento das infraestruturas de gás deve 

ter por base a redução da procura; 

3. Relembra que a pobreza energética tem graves consequências para a saúde e que se estima 

que afete mais de 10 % da população da UE; 

4. Destaca que a União Europeia e os seus Estados-Membros devem, em primeira linha, 

apostar sobretudo nos seus recursos renováveis e em melhorias em termos de eficiência 

energética e explorar ao máximo a sua capacidade de produção de energias renováveis, 

acelerando os investimentos nestes setores; chama a atenção para o potencial da 

tecnologia «power-to-gas» no que respeita ao armazenamento das energias renováveis, 

bem como para as tornar utilizáveis como gás neutro em carbono para o transporte, 

aquecimento e produção de eletricidade; 

5. Sublinha que isso não deve impedir os esforços no sentido de gerar mais-valias de outros 

segmentos dos mercados da energia, como o GNL, desde que efetuado de forma 

sustentável e plenamente coerente com os princípios de proteção ambiental da UE, 

nomeadamente em relação aos objetivos de proteção da água, das águas subterrâneas, do 

meio marinho e da natureza, e com o Acordo de Paris, minimizando em simultâneo as 

emissões de metano; 

6. Salienta a necessidade de promover a interoperabilidade da infraestrutura de GNL e da 

cadeia de abastecimento de biogás e gás a partir da biomassa, desde que esse acesso seja 

permanentemente compatível com as pertinentes regras técnicas e normas de segurança; 

exorta os Estados-Membros a explorarem plenamente a produção local de biogás; 

7. Salienta os métodos de produção de GNL respeitadores do ambiente e socialmente 

sustentáveis; 

8. Relembra que a produção interna da UE continuará a diminuir nas próximas décadas pelo 

que uma maior diversificação do aprovisionamento da UE em gás natural continua a ser 

um objetivo-chave para facultar aos países consumidores uma maior segurança, 

sublinhando, no entanto, o seu papel como solução de curto e médio prazo e como 
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complemento e apoio às energias renováveis e à eficiência energética, tendo em conta o 

compromisso europeu de atingir os objetivos do Acordo de Paris; entende que o gás 

natural só poderá ter um papel de transição e que a eliminação progressiva de subsídios 

aos combustíveis fósseis e uma transição ampla do gás para as fontes de energia 

renováveis são necessárias a médio prazo; 

9. Assinala que a procura de na UE gás desceu consideravelmente nos últimos anos, em 

parte devido à crise económica, mas também devido a uma mudança estrutural na procura 

de gás graças à aplicação bem-sucedida de políticas em matéria de energias renováveis e 

eficiência energética; 

10. Realça a necessidade de realizar avaliações de impacto quanto ao valor acrescentado da 

construção de novas infraestruturas de transporte e armazenamento de GNL; exorta a 

Comissão e os Estados-Membros a promoverem e a incentivarem uma utilização mais 

eficiente e segura das infraestruturas de armazenamento existentes, designadamente o 

armazenamento de gás; salienta a necessidade de centrar os novos investimentos em zonas 

de fraca interconexão ou de aprovisionar os Estados-Membros mais vulneráveis; recorda o 

potencial da produção de gás natural renovável através da digestão anaeróbia, dando 

prioridade à produção a partir de resíduos agrícolas, orgânicos e de águas residuais; 

salienta que as decisões de investimento em novas infraestruturas de gás não devem 

conduzir a um bloqueio das infraestruturas de combustíveis fósseis e devem evitar os 

ativos irrecuperáveis; 

11. Frisa a necessidade de uma maior cooperação a nível nacional e regional para reforçar a 

multifuncionalidade, a explorabilidade e a eficiência das infraestruturas de GNL e evitar a 

sobrecapacidade; insta à revisão das avaliações da procura e afirma que as interconexões 

elétricas ou a utilização de fontes de energia renováveis, em conjunto com medidas de 

eficiência energética, podem alcançar os mesmos resultados do que o desenvolvimento de 

novas infraestruturas de GNL; 

12. Recorda que, atendendo à crise climática, a UE deve procurar formas de reduzir o 

consumo de petróleo; entende que, antes que a UE possa alcançar a meta de utilizar 100 % 

de energias renováveis, deve considerar também o gás natural como uma alternativa ao 

carvão e ao petróleo, a fim de permitir que a Europa alcance as suas metas climáticas; 

salienta que outros combustíveis e tecnologias podem ter um papel na transição para as 

energias renováveis, mas que a UE precisa de apoiar uma transição a curto prazo; 

sublinha, contudo, que os perigos da dependência excessiva do gás natural só podem ser 

ultrapassados com o alargamento da utilização das energias renováveis; recorda que, na 

maioria dos casos, o aumento da utilização do gás natural concorre com os investimentos 

em energias renováveis; 

13. Salienta a necessidade de tornar prioritários os projetos de interesse comum que 

completem as infraestruturas em falta, a fim de pôr termo ao isolamento energético e à 

dependência de um único fornecedor; destaca áreas geográficas prioritárias como a região 

do Báltico, a Península Ibérica e o Sudeste da Europa, bem como determinadas regiões 

insulares; frisa que os instrumentos financeiros da UE, tais como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos, o Mecanismo Interligar a Europa, o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e o financiamento do BEI, devem atribuir prioridade aos 

referidos projetos de interesse comum; 
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14. Salienta a necessidade de assegurar que as instalações de armazenamento geológico de 

gás sejam avaliadas mediante um processo transparente, que envolva as comunidades 

locais; 

15. Frisa que, quando a capacidade existente de receção e armazenamento de GNL é 

subutilizada, deve dar-se prioridade a investimentos em interconexões transfronteiriças 

que permitam a sua utilização otimizada, e os obstáculos fiscais e regulamentares devem 

ser eliminados, antes de apoiar o investimento em novas capacidades nos Estados-

Membros vizinhos; 

16. Chama a atenção para os danos ambientais irreversíveis provocados pelas emissões e 

pelos combustíveis navais derivados do petróleo nos oceanos, nas regiões polares e no 

Ártico, e sublinha o potencial que a transição para o GNL proporciona à descarbonização 

do transporte marítimo e dos veículos pesados de mercadorias em comparação com os 

combustíveis tradicionais atuais, sublinhando em simultâneo que uma utilização mais 

ampla do GNL no transporte de mercadorias poderia contribuir para a diminuição das 

emissões de CO2 a nível mundial; observa que para avaliar qualquer potencial de redução 

das emissões de gases com efeito de estufa e do impacto ambiental geral, há que ter em 

conta todo o ciclo de vida, incluindo as fugas de metano a montante e os impactos do 

processo de extração; apoia, a este respeito, os objetivos previstos na Diretiva 2014/94/UE 

e a criação de um quadro regulamentar e de normalização harmonizado que incentive a 

utilização do GNL no transporte marítimo e nos veículos pesados de mercadorias; realça o 

papel da renovação da frota, a fim de realizar a transição energética para o GNL e as 

energias renováveis; exorta a Comissão a disponibilizar fundos de apoio a projetos 

europeus para este efeito; 

17. Apela ao desenvolvimento de rotas marítimas, nomeadamente no arquipélago dos Açores 

que devido à sua localização geográfica pode funcionar como uma importante estação de 

combustível para as rotas transatlânticas de GNL; exorta a Comissão a disponibilizar 

fundos de apoio a projetos europeus para este efeito; 

18. Recorda que a extração de gás de xisto por fraturação hidráulica tem impactos graves 

sobre o clima, o ambiente e a saúde pública, sobretudo em zonas densamente povoadas na 

Europa, e que estes impactos têm um caráter transnacional; frisa a necessidade de ter em 

conta que as normas aplicáveis na UE devem também ser aplicáveis ao GNL importado; 

reconhece, contudo, que as decisões sobre a exploração de gás de xisto são matéria da 

competência dos Estados-Membros; salienta, a este respeito, a necessidade de um quadro 

harmonizado da UE relativamente às operações de fraturação; 

19. Recorda que as disposições em matéria de armazenamento de GNL e de gás natural 

devem cumprir os requisitos de segurança modernos; entende que tal implica, 

nomeadamente, uma monitorização constante do ar acima das instalações de 

armazenamento e, no caso de armazenamento subterrâneo, uma monitorização ao nível do 

solo e em profundidade, no subsolo; entende que esta medida deverá contribuir para um 

armazenamento sustentável e seguro; 

20. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem estratégias de apoio a instalações que 

possam ser usadas no futuro para gerir a transferência e o armazenamento de gás natural 

renovável. 
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