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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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. Apoia a abordagem da Comissão em matéria de política energética, nos termos da qual um 
quadro regulamentar estável e fiável, que respeite os mecanismos de mercado, constitui o 
pressuposto da competitividade económica;

2. Preconiza uma abordagem integrada no domínio da política energética, que contemple, em 
pé de igualdade, objectivos como a segurança do aprovisionamento energético, a 
competitividade e a compatibilidade ambiental, incluindo as alterações climáticas;

3. Sublinha que a criação de um mercado comunitário no domínio da energia que inclua a 
opção do alargamento a países que não fazem parte da União Europeia dá um contributo 
essencial para a segurança do aprovisionamento;

4. Solicita aos Estados-Membros que não busquem soluções favoráveis a putativos interesses 
nacionais no domínio da segurança do aprovisionamento, susceptíveis de se revelarem 
prejudiciais a um mercado europeu da energia que funcione na prática;

5. Salienta o significado particular de que se revestem, quer a eficácia das estruturas de 
regulamentação, quer a atribuição de poderes às autoridades reguladoras nacionais no 
domínio da concorrência, para evitar o surgimento de posições dominantes, para propiciar 
a criação de um mercado interno que efectivamente funcione e para garantir a manutenção 
de preços abordáveis no sector energético; destaca, neste contexto, o seu apoio a uma 
análise do sector a efectuar pela Comissão, exortando-a a aplicar de maneira consequente 
todos os instrumentos ao seu dispor, na eventualidade de se registarem infracções ao 
Direito da concorrência;

6. Observa que o actual fardo fiscal é responsável por uma parcela enorme dos custos 
energéticos e sublinha, por isso, que a competitividade da indústria europeia deverá ser 
apoiada pela implementação de objectivos de política energética – tais como a melhoria da 
eficácia energética, ou a promoção das energias renováveis – e, consequentemente, por 
mecanismos de incentivo, de que é exemplo a escolha das chamadas “taxas verdes”;

7. Considera fundamental o objectivo de reduzir a dependência da União Europeia em 
relação ao petróleo importado, a fim de atenuar o impacto do aumento dos preços da 
energia a nível internacional na economia da União Europeia e nos seus cidadãos;

8. Solicita a aplicação de normas que contribuam para uma concorrência leal neste sector, 
como forma de reforçar a competitividade;

9. Considera adequado que se adie o eventual alargamento do quadro regulamentar e que, 
em vez disso, se dê um impulso à implementação das disposições comunitárias em vigor 
nos Estados-Membros; entende que apenas devem ser ponderadas novas medidas 
regulamentares, caso os mecanismos previstos na legislação vigente relativa ao mercado 
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interno não se revistam, na prática, de resultados positivos;

10. Declara de forma inequívoca que a criação de novas estruturas institucionais no quadro da 
União Europeia não se afigura adequada, caso acarrete uma duplicação de competências e 
um acréscimo de burocracia, ou caso as competências a atribuir a essas novas estruturas 
possam ser exercidas por organizações dos Estados-Membros ou pelas redes já existentes;
incentiva a Comissão, neste contexto, a optimizar o potencial de tais estruturas;

11. Declara de forma igualmente inequívoca que um apoio acrescido, não discriminatório e 
aberto à inovação tecnológica, à investigação e ao desenvolvimento, em ordem ao 
aproveitamento de tecnologias competitivas e amigas do ambiente, constitui um 
contributo fundamental para garantir a segurança do aprovisionamento energético e a 
manutenção dos preços de energia a níveis razoáveis;

12. Considera indispensável e urgente melhorar as condições de investimento nas capacidades 
de produção de energia e nas infra-estruturas de aprovisionamento energético por meio de 
processos de autorização mais simples e menos morosos e de tramitações legais mais 
céleres; salienta, neste contexto, o facto de a existência de uma infra-estrutura e de uma 
capacidade de produção de energia descentralizadas poder contribuir para a melhoria da 
segurança do aprovisionamento energético, motivo por que deverá ser fomentada ao nível 
da elaboração das estratégias de política energética;

13. Lança uma advertência contra as restrições impostas por um tipo de oferta regulamentada 
pelo Estado causadas pela discriminação de determinadas fontes de energia; chama a 
atenção para o impacto negativo da adopção de um procedimento idêntico nos domínios 
da segurança do aprovisionamento, dos preços da energia e da competitividade;

14. Apoia a inclusão dos objectivos de política energética no estabelecimento de critérios para 
a celebração de contratos públicos, caso tal seja possível para a entidade concessionária, 
razoável no quadro do respectivo convite à apresentação de propostas e passível de não 
configurar uma situação de intervenção abusiva no plano da concorrência;

15. Nota que a ruptura do mercado do gás, no Inverno passado, em vários Estados-Membros,
já se saldou pela deslocalização de indústrias de utilização intensiva de energia; neste 
contexto, considera que é indispensável analisar as oportunidades para promover a 
solidariedade entre os Estados-Membros e ponderar a atribuição de um carácter prioritário 
a esta problemática, a fim de garantir o bom funcionamento dos actuais e dos futuras 
sistemas de interconexão; nota finalmente que haverá que dar particular atenção ao 
estabelecimento de critérios a acordar entre os Estados-Membros para se promover o 
pleno funcionamento do mercado e o auxílio mútuo em caso de ruptura do abastecimento, 
o que poderá acarretar um acréscimo de custos.
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