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SUGESTÕES 

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

Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com o Plano de Ação relativo a uma infraestrutura para combustíveis 

alternativos; recorda que o setor dos transportes é uma das principais fontes de emissão 

de carbono e o único setor em que as emissões continuam a aumentar; salienta que é 

necessária uma maior coordenação, a nível local, regional e da UE, em todos os 

domínios políticos que tenham a ver com a infraestrutura para combustíveis 

alternativos, a fim de garantir a manutenção da competitividade europeia no que 

respeita ao conhecimento, à tecnologia e à quota de mercado; sublinha o objetivo de se 

criar uma rede de infraestruturas adequada para os combustíveis alternativos, tendo em 

vista a alcançar a descarbonização total do setor dos transportes até 2050; exorta a 

Comissão, a este respeito, a propor um roteiro para os próximos cinco anos definindo o 

quadro político comum e os objetivos comuns para todos os Estados-Membros; 

2. Insta os Estados-Membros a garantirem a rápida disponibilização de financiamentos e 

de fundos adicionais para a criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos 

suficiente e de soluções de carregamento rápido e ultrarrápido tanto ao longo da rede 

principal como da rede global da RTE-T, nomeadamente nas zonas urbanas e rurais, 

nomeadamente prosseguindo com o desenvolvimento e com a aplicação de quadros de 

política nacional ambiciosos e coerentes; destaca que a disponibilidade e a 

acessibilidade da infraestrutura de carregamento e de abastecimento privada e pública é 

fundamental para aumentar a aceitação por parte dos consumidores de veículos movidos 

a combustíveis alternativos; considera que importa priorizar as soluções com o maior 

potencial em termos de redução das emissões ao longo de todo o ciclo de vida de um 

veículo, tendo em conta o princípio da neutralidade tecnológica; 

3. Insta os Estados-Membros a, aquando da elaboração dos respetivos quadros de ação 

nacionais, terem em devida consideração os princípios consagrados na rede principal e 

na rede global da RTE-T e na política comum de transportes; 

4. Exorta os Estados-Membros cujos quadros de ação nacionais se concentrem 

predominantemente no gás natural, a reponderarem esta escolha, na medida em que 

contraria o cenário que se está a delinear na Europa e que está orientado para a 

eletromobilidade e que, em última instância, não contribui, a longo prazo, para acelerar 

a redução das emissões no setor dos transportes; insta estes Estados-Membros a 

redirecionarem os respetivos quadros de ação nacional para a eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renovável, o metano sintético a partir de eletricidade, o 

biogás e o biometano; 

5. Sublinha a importância da sustentabilidade do planeamento urbano, que está a passar do 

uso privado para o uso partilhado e público dos transportes, e de investimentos no 

desenvolvimento de infraestruturas para combustíveis alternativos nos serviços de 

transportes públicos, nomeadamente atendendo ao aumento do uso de autocarros 

elétricos que, em 2017, representavam apenas 10 % do total de autocarros novos 

adquiridos na Europa; 
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6. Solicita que, nas estradas de circunvalação, nos parques de estacionamento e nas 

principais ruas em zonas urbanas densamente povoadas seja dada prioridade às soluções 

de carregamento rápido e ultrarrápido; considera que, para o efeito, é necessário reforçar 

a cooperação e a coordenação entre as autoridades locais, as empresas de distribuição de 

energia e os investidores privados; 

7. É a favor de vias eletrificadas que permitam o carregamento de veículos elétricos 

enquanto circulam; insta a um desenvolvimento ulterior destas vias, pelo menos ao 

longo da rede principal e da rede global da RTE-T; considera que as vias eletrificadas 

podem representar uma solução para a redução do tamanho das baterias e, por 

conseguinte, do preço dos veículos novos; 

8. Constata, com preocupação, que o nível de ambição e o grau de cumprimento dos 

quadros de ação nacionais diferem significativamente entre os Estados-Membros e que 

o desenvolvimento global de infraestruturas para os combustíveis alternativos, 

nomeadamente a infraestrutura para o carregamento de veículos elétricos, está muito 

aquém dos objetivos; lamenta que apenas oito Estados-Membros satisfaçam plenamente 

os requisitos contidos no Quadro de Política Nacional estabelecido na Diretiva 

2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativa 

à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos1, e que dois 

Estados-Membros não tenham apresentado o seu Quadro de Política Nacional em 

conformidade com os prazos estabelecidos no artigo 3.º da diretiva; destaca, a este 

respeito, que os quadros de ação são fundamentais para atrair investidores privados para 

o financiamento de infraestruturas de carregamento; por conseguinte, convida a 

Comissão a ponderar a introdução de objetivos nacionais vinculativos, assim como a 

obrigação de apresentação de relatórios nacionais periódicos, para garantir o 

desenvolvimento de uma infraestrutura de base para os combustíveis alternativos em 

toda a rede RTE-T até 2025; 

9. Sublinha que, em matéria de rede de distribuição de combustíveis alternativos, importa 

fixar objetivos concretos, vinculativos e controlados para os Estados-Membros, que 

reflitam a efetiva e almejada generalização no mercado dos veículos movidos a 

combustíveis alternativos; 

10. Lamenta que os combustíveis de origem fóssil, como o gás natural e o gás de petróleo 

liquefeito, ainda sejam considerados combustíveis alternativos na aceção da Diretiva 

2014/94/UE, o que contraria o objetivo da União de descarbonização do setor dos 

transportes até meados do século; 

11. Insta a Comissão a efetuar uma análise pormenorizada dos vários quadros de ação 

nacionais e a ter em conta as medidas nacionais e regionais bem sucedidas nas suas 

recomendações a outros Estados-Membros; 

12. Insta a Comissão a apresentar, com base no ciclo de vida das emissões, critérios de 

sustentabilidade para o hidrogénio e os combustíveis sintéticos, a fim de ter em conta as 

emissões a montante da produção de eletricidade necessária em todos os processos de 

produção, bem como o impacto na procura de água e na utilização dos solos; 

                                                 
1 JO L 307 de 28.10.2014, p. 1. 
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13. Incentiva os Estados-Membros a aumentarem o número de pontos de carregamento para 

veículos elétricos acessíveis ao público nas zonas urbanas e suburbanas; 

14. Considera que há que incentivar, com caráter prioritário, o desenvolvimento da 

infraestrutura de carregamento para veículos elétricos, sempre que a qualidade do ar 

seja escassa, e que as informações sobre as medidas adotadas ou planeadas para 

incentivar a eletromobilidade sejam incluídas nos planos relativos à qualidade do ar; 

15. Solicita um investimento contínuo na investigação e na inovação com vista a conjugar 

de forma mais eficaz as fontes de energia renováveis e os modos de transporte 

sustentáveis, a fim de alcançar uma mobilidade sem emissões até meados do século; 

16. Observa que, na maioria dos casos, os proprietários de veículos elétricos carregam os 

seus veículos no domicílio ou no local de trabalho; sublinha a necessidade de uma 

infraestrutura ampla e interoperável, tanto pública como privada, de carregamento de 

veículos e bicicletas elétricos, no domicílio e no local de trabalho, assim como com base 

na obrigação de oferecer uma tal infraestrutura de carregamento em postos de 

abastecimento situados em estradas de longa distância; tem em conta a necessidade de 

investimentos públicos e privados para otimizar a cobertura; realça, a este respeito, que 

é necessário disponibilizar infraestruturas de carregamento suficientes tanto nos 

edifícios existentes como nos novos; observa que uma maior divulgação de informações 

e a participação do setor privado são fundamentais para alcançar os objetivos propostos; 

17. Observa com preocupação que, em 2017, havia apenas 19 veículos elétricos a baterias e 

25 veículos elétricos híbridos recarregáveis disponíveis para aquisição na Europa, em 

comparação com mais de 417 modelos de veículos com motores de combustão interna 

alimentados a gasolina ou a gasóleo à disposição de clientes europeus1; 

18. Realça que só é possível aumentar a utilização de combustíveis alternativos com uma 

rede de distribuição adequada; sublinha que são necessárias obrigações em termos de 

distribuição para reduzir a falta de segurança em relação à dimensão da infraestrutura; 

19. Exorta a Comissão a elaborar um regulamento relativo à disponibilização de 

infraestruturas para combustíveis alternativos acessíveis ao público, pelo menos na rede 

RTE-T; 

20. Observa que os planos nacionais apresentados à Comissão no âmbito da aplicação da 

Diretiva 2014/94/UE revelam que o atual número de pontos de carregamento 

disponíveis na União é suficiente para o número de veículos elétricos em circulação, 

com base na recomendação da Comissão no sentido de disponibilizar um ponto de 

carregamento por cada 10 veículos elétricos; 

21. Constata, igualmente, que se prevê que os planos nacionais para a instalação, até 2020, 

de infraestruturas públicas de pontos de carregamento em toda a UE acompanhem o 

aumento previsto do número de veículos e que também haverá pontos de carregamento 

rápido suficientes ao longo das principais autoestradas, com intervalos de, pelo menos, 

40 quilómetros; 

                                                 
1 Availability and Affordability of ZEVs, Element Energy, outubro de 2017. 
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22. Salienta que, a partir de 2020, será necessário um investimento significativamente 

superior, para além dos planos existentes, para responder ao número previsto de 

veículos elétricos em circulação e que o financiamento da UE será determinante, 

nomeadamente nos mercados menos desenvolvidos; 

23. Salienta que é necessário colocar uma tónica acrescida em soluções de carregamento 

inteligentes; assinala que tal pode ser alcançado garantindo que os requisitos comuns 

para as infraestruturas públicas e privadas de carregamento ultrapassem os critérios 

mínimos delineados na revisão da Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho 

energético dos edifícios1; salienta que uma infraestrutura de carregamento insuficiente 

constitui um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do transporte sustentável na 

UE; 

24. Salienta que, uma vez que nem todos os utilizadores têm a possibilidade de carregar 

veículos elétricos no seu domicílio, importa encontrar soluções integradas para os 

edifícios residenciais e não residenciais e articular as instalações de carregamento com 

outras infraestruturas existentes, como, por exemplo, os postes de iluminação; 

25. Observa que o crescimento do mercado dos veículos elétricos provocará um aumento da 

procura de eletricidade na rede, mas que, de acordo com a Agência Europeia do 

Ambiente (AEA), uma frota de veículos 80 % eletrificada em 2050 resultará apenas 

num aumento médio de 10 % da procura de eletricidade na UE; 

26. Considera que as infraestruturas de carregamento nas zonas urbanas devem ser 

disponibilizadas para todos os tipos de veículos, incluindo os veículos partilhados, as 

carrinhas elétricas, as bicicletas elétricas e os veículos de duas rodas motorizados; 

27. Frisa as melhorias que podem ser obtidas graças à eletricidade produzida em terra em 

termos de emissões de CO2 mais baixas, menos poluição sonora, melhor qualidade do 

ar e outros benefícios ambientais; exorta a Comissão e os Estados-Membros a criarem 

incentivos baseados em políticas para o desenvolvimento do abastecimento de 

eletricidade a partir da rede terrestre tanto em portos interiores como marítimos com o 

objetivo de reduzir as emissões dos transportes movidos a combustíveis fósseis; 

incentiva, neste contexto, os Estados-Membros a desenvolverem planos integrados para 

a rápida implantação de ferries totalmente elétricos; observa que será necessária 

regulamentação nacional adicional para assegurar que navios que estejam atracados 

sejam obrigados a utilizar uma qualquer fonte de abastecimento de energia elétrica 

limpa disponível em terra; Incentiva, além disso, à disponibilização de mais ajuda 

financeira para o desenvolvimento do abastecimento de eletricidade a partir da rede 

terrestre tanto em portos interiores como em portos marítimos, na medida em que os 

elevados custos constituem um obstáculo à sua viabilidade económica; sublinha as 

oportunidades proporcionadas pelo Mecanismo Interligar a Europa (MIE) para apoiar 

mais desenvolvimentos neste domínio; 

28. Lamenta os progressos demasiado lentos ao nível da criação de infraestruturas para 

combustíveis alternativos e da disponibilização de veículos movidos a combustíveis 

alternativos e insta os fabricantes a redobrarem os seus esforços a este respeito; 

                                                 
1  JO L 153 de 18.6.2010, p. 13. 



 

AD\1160914PT.docx 7/9 PE620.875v03-00 

 PT 

29. Insta os Estados-Membros a procederem à revisão dos seus quadros em matéria de 

tributação da energia, a fim de facilitar e incentivar a aceitação de combustíveis 

alternativos e de eliminar a carga fiscal aplicada à eletricidade utilizada para gerar 

combustíveis alternativos, nomeadamente a produção regenerativa de gás enquanto 

forma de armazenamento de energias alternativas intermitentes; 

30. Incentiva a disponibilização de fontes de energia limpa nos aeroportos (para utilização 

em aeronaves imobilizadas, bem como para equipamentos móveis nos aeroportos), a 

fim de reduzir o consumo de querosene, melhorar a qualidade do ar e reduzir o impacto 

nas alterações climáticas assim como o ruído; 

31. Observa que um navio de cruzeiro com uma carga auxiliar de 4,6 MW é suscetível de 

queimar mais de 700 litros de combustível por hora, excedendo assim o equivalente a 

688 camiões em circulação; 

32. Encoraja os fabricantes de automóveis europeus a aumentarem os investimentos no 

desenvolvimento de veículos com emissões ultrabaixas como uma das formas para 

acelerar a sua procura no mercado da UE; insta a Comissão, os Estados-Membros e a 

indústria automóvel a continuarem a desenvolver a oferta de veículos ligeiros e pesados 

movidos a combustíveis alternativos, nomeadamente apoiando objetivos ambiciosos de 

redução das emissões médias a atingir até 2025 ou 2030 para as novas frotas em toda a 

UE de automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros e veículos pesados; 

33. Insta os colegisladores a determinarem o calendário, o sistema adequado de incentivos e 

o nível de ambição em relação à percentagem de veículos com emissões reduzidas ou 

nulas na frota total da UE, com o objetivo de alcançar uma descarbonização total do 

setor dos transportes até 2050; considera que tal é necessário para proporcionar 

segurança de investimento para o mercado dos veículos movidos a combustíveis 

alternativos e para acelerar a instalação de infraestruturas de acompanhamento 

suficientes; reconhece que os desafios associados à transição para transportes 

sustentáveis existem em toda a cadeia de abastecimento; 

34. Incentiva os Estados-Membros a reforçarem a criação de infraestruturas de 

carregamento para os transportes públicos e a estimularem a procura de autocarros 

movidos a combustíveis alternativos e de outros veículos elétricos de transporte público, 

dando prioridade aos sistemas mais neutros do ponto de vista das emissões, tendo em 

conta o ciclo de vida completo de um veículo; 

35. Incentiva as autoridades locais e regionais que participam no Pacto Global de Autarcas 

para o Clima e a Energia a envidarem esforços para incluir medidas concretas nos seus 

planos de ação para as energias sustentáveis, nomeadamente no que se refere à 

construção ou à conclusão da infraestrutura de carregamento para veículos elétricos; 

36. Incentiva as autoridades públicas locais e regionais a recorrerem com maior frequência 

às possibilidades de cofinanciamento existentes para a mobilidade urbana sustentável no 

âmbito do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), a fim de completar a infraestrutura de carregamento e de abastecimento de 

veículos com um nível nulo ou baixo de emissões. 
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