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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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:

− Considera que convém definir uma orientação para as futuras escolhas em matéria de 
política energética, evitando a promoção de acções sectoriais e a afectação de 
investimentos em direcções opostas;

− Salienta que, no quadro da avaliação da questão referente à produção interna e à 
importação de biomassa, cumpre ter em conta a perspectiva da promoção do 
desenvolvimento, na União Europeia, de um sector da biomassa autónomo;

− Insta à fixação de objectivos a longo prazo até 2020 no que respeita à utilização e à 
promoção dos biocombustíveis, no intuito de conquistar a confiança dos investidores;

− Está convicto de que a estratégia da União Europeia que visa promover os 
biocombustíveis deve pautar-se, precisamente à luz da Estratégia de Lisboa, pela eficácia 
e pela sustentabilidade e que as medidas a adoptar não devem induzir ónus administrativos 
desproporcionalmente elevados;

− Solicita a aplicação da oitava recomendação do Grupo CARS 21 segundo a qual os 
biocombustíveis de segunda geração são uma tecnologia particularmente prometedora 
para a redução das emissões de CO2 no sector dos transportes;

− Destaca que continua a observar-se a necessidade de intervenção a fim de melhorar a 
eficiência energética;

− Salienta a necessidade de introduzir, na União Europeia, um imposto sobre os 
combustíveis baseado nas emissões de CO2, visando privilegiar, a nível fiscal, os 
combustíveis que, graças a um melhor equilíbrio em termos de emissões de CO2, prestem 
um maior contributo para a redução das emissões globais de CO2;

− Manifesta o desejo de que se estabeleça uma definição dos vários tipos de 
biocombustíveis de segunda geração, a fim de estabelecer uma distinção, em termos de 
efeitos ambientais, entre a produção obtida a partir da silvicultura e a produção derivada 
de materiais lenho-celulósicos rejeitados, de desperdícios orgânicos ou de matérias-primas
de origem vegetal e animal;

− Considera que cumpre definir, sem demora, as normas técnicas aplicáveis aos 
biocombustíveis, bem como rever a Directiva em vigor relativa à qualidade dos 
combustíveis, de modo a viabilizar uma mistura em maior percentagem de biocombustível 
na gasolina e no gasóleo;

− Considera que os biocombustíveis de segunda geração (combustíveis BTL) viabilizam 
uma capacidade de utilização energética consideravelmente superior à dos 
biocombustíveis de primeira geração;
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− Considera que convém promover a criação de uma plataforma europeia para os 
biocombustíveis tendo em vista a sua aplicação aos transportes;

− Espera dos Estados-Membros que fomentem os investimentos na produção de biomassa 
destinada aos transportes que seja compatível com as disposições em matéria de política 
estrutural e agrícola;

− Recomenda que, no quadro da promoção de produtos e de tecnologias, seja contemplada a 
eventual utilização de biocombustíveis em todos os meios de transporte;

− Salienta que, para tornar os combustíveis biológicos competitivos e permitir o 
desenvolvimento de um mercado aberto, no qual os consumidores possam fazer valer as 
suas escolhas, é necessário criar um quadro de referência estável para um período de 
transição de várias décadas;

− Solicita, para fins de definição de uma estratégia a longo prazo de promoção de um 
mercado competitivo de biocombustíveis na União Europeia, a criação de 
condições-quadro fiáveis para investidores e fabricantes, assentes nomeadamente em 
incentivos fiscais;

− Considera conveniente explicar claramente quais são os diferentes modos de produção 
agrícola de combustíveis alternativos e quais seriam os efeitos de uma produção mais 
intensiva;

− Apoia o desenvolvimento e a introdução de um sistema de certificação europeu que 
garantiria normas mínimas para a produção de biocombustíveis no plano económico, 
ecológico e social; assinala que um tal sistema deveria ser aplicado tanto aos 
biocombustíveis produzidos na União como aos importados de países terceiros;

− Sublinha a necessidade de uma política de informação à escala da União Europeia sobre a 
biomassa e os biocombustíveis.
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