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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. Congratula-se com o Livro Verde sobre a estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura;

2. Salienta que a União Europeia está empenhada no cumprimento do objectivo de combate 
às alterações climáticas e, portanto, de limitação do aumento da temperatura global a 
+2ºC, em comparação com os níveis pré-industriais;

3. Recorda a necessidade de uma base jurídica que permita prosseguir uma política europeia 
comum no sector da energia, que garanta uma economia energética eficiente, segura, 
acessível e descentralizada, protegendo simultaneamente o ambiente; insiste em que os 
transportes constituem uma componente essencial dessa política de energia sustentável e 
que, por conseguinte, devem os mesmos ser plenamente abordados;

4. Insta a Comissão, atendendo à situação actual, em que existem nos Estados-Membros 25 
entidades reguladoras da energia distintas, a proceder a uma análise do papel das 
entidades reguladoras dos diferentes Estados-Membros e a uma cabal avaliação da 
eventual necessidade de uma entidade reguladora europeia da energia;

5. Salienta que a actual utilização de combustíveis fósseis para a produção de energia está a 
ter efeitos negativos no clima e, principalmente, a provocar a escassez e o esgotamento 
desses recursos, tornando os Estados-Membros dependentes, em matéria de energia, das 
exportações procedentes do exterior da UE; solicita, por conseguinte, que os planos de 
acção propostos tanto em matéria de eficiência energética suficiente, como de energia 
sustentável, competitiva e segura sejam ambiciosos, para conduzir a uma redução de 20% 
no nosso actual consumo de energia até 2020, acompanhados de um mecanismo de 
acompanhamento e controlo e coerentes entre si;

6. Salienta que a segurança energética e a segurança climática devem coadjuvar-se e que em 
todos os esforços de diversificação do aprovisionamento energético se deve privilegiar a 
eficiência energética e as alternativas com baixas emissões de carbono, com prioridade 
para as fontes de energia renováveis;

7. Salienta que a segurança energética e climática da UE está em grande medida dependente 
da evolução da situação em países como os EUA, a China, a Índia, etc., e insta a 
Comissão e o Conselho a intensificarem os esforços destinados a conquistar a adesão 
destes países para a atenuação das alterações climáticas; considera que uma iniciativa 
importante consistiria em prestar assistência financeira a países em desenvolvimento 
como a China e a Índia, para que invistam em tecnologias energéticas mais eficientes e 
com baixas emissões de carbono;

8. Observa que a energia geotérmica e a energia maremotriz têm grandes potencialidades 
em termos de aprovisionamento energético, inclusive na Europa, e que devem ser 
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firmemente fomentadas;

9. Recorda a importância de que se reveste a sensibilização tanto da indústria, como dos 
cidadãos para a utilização racional da energia e a prevenção do desperdício de energia, e 
solicita a realização de amplas campanhas de informação e educação; solicita também a 
promoção das fontes de energia renováveis;

10. Insta a que sejam estabelecidos objectivos ambiciosos na estratégia europeia para a 
energia, de modo a aumentar progressivamente a quota-parte das fontes de energia com 
baixas emissões de CO2 no cabaz energético da UE; apoia a ideia de definir, de comum 
acordo, um objectivo estratégico global, como seja a fixação, para o cabaz energético da 
UE, de um nível mínimo proveniente de fontes de energia seguras e com baixas emissões 
de carbono;

11. Observa que a dependência da UE da energia importada tem já efeitos significativos e 
continuará a enfraquecer a independência do processo de tomada de decisão da UE 
noutras áreas políticas, a menos que sejam tomadas medidas enérgicas de apoio ao 
desenvolvimento e à utilização de fontes de energia endógenas;

12. Congratula-se, no contexto do Livro Verde, com a recente iniciativa da Comissão de 
iniciar um estudo que aborde as interligações entre a gestão dos recursos naturais e os 
conflitos nas relações externas da Comissão, e chama a atenção, nomeadamente, para os 
elos existentes entre a segurança energética e a segurança climática;

13. Recorda que 40% de toda a energia consumida na UE é utilizada nos edifícios; sustenta o 
alargamento a todos os edifícios da actual directiva relativa aos edifícios; solicita, neste 
contexto, à Comissão que avalie a possibilidade de criação de um sistema pan-europeu de 
"certificados brancos" no sector da eficiência energética;

14. Solicita que seja votada a devida atenção ao sector dos transportes no quadro da 
estratégia;

15. Solicita que sejam estabelecidos objectivos vinculativos para as emissões de CO2 dos 
automóveis, ou seja, 120 gramas por veículo/quilómetro até 2012; sustenta que estes 
objectivos devem ser reduzidos posteriormente de dois em dois anos em, pelo menos, 
10g por km, de modo a atingir, em 2020, um limite máximo de 80g/km para todos os 
veículos rodoviários;

16. Solicita à Comissão que apresente medidas de execução para os produtos com um 
elevado potencial de economia de energia, no âmbito da directiva relativa aos produtos 
que consomem energia (Directiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Julho de 2005, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos que consomem energia, in JO L 191 de 22.7.2005, 
p. 29), o mais tardar até à Primavera de 2007;

17. Reputa alarmante a possibilidade de os objectivos fixados pela União Europeia em 
matéria de aumento da utilização de fontes renováveis de energia até 2010 não serem 
atingidos em todos os Estados-Membros; solicita à Comissão que tome as medidas 
necessárias para garantir que os objectivos definidos sejam alcançados;
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18. Insiste em que são necessários mais esforços de investigação e demonstração 
tecnológica, em particular nos novos Estados-Membros, para encorajar e desenvolver, 
de modo ainda mas eficaz, a utilização de fontes renováveis de energia; salienta a 
importância da introdução de incentivos fiscais à utilização de biocombustíveis no 
sector dos transportes, o que poderá também contribuir como fonte alternativa de 
rendimento em algumas zonas rurais da União Europeia;

19. Considera necessárias, neste contexto, uma maior aproximação e harmonização do 
apoio à produção de electricidade a partir de fontes de energia renováveis, para que 
sejam utilizadas principalmente nos locais com as melhores condições naturais; 
entende que, de acordo com os conhecimentos actuais, a melhor possibilidade 
consistiria em legislação europeia relativa à integração dessa energia eléctrica na rede, 
mas que podem ser tidos também em consideração outros sistemas;

20. Deseja que o roteiro das energias renováveis previsto no Livro Verde se revele
ambicioso, aposte na investigação e inclua um mecanismo de avaliação anual dos 
objectivos alcançados;

21. Solicita que seja tida em consideração a possibilidade de garantir e conferir prioridade 
ao acesso à rede de energia produzida a partir de fontes renováveis; solicita que sejam 
desenvolvidos esforços coordenados de criação de um quadro mais favorável para a 
microgeração e que sejam tidos em conta os benefícios possíveis da produção 
descentralizada, em geral;

22. Chama a atenção para a elevada procura de energia primária e para o elevado 
potencial de economia de energia observado no sector de aquecimento de edifícios, e 
apoia, por conseguinte, o anúncio feito pelo Comissário Piebalgs de que apresentará,
ainda em 2006, uma directiva sobre sistemas de aquecimento ecológico;

23. Recorda que as fontes de energia renováveis são, nalguns casos, já competitivas 
actualmente, exigindo apenas o financiamento do arranque ou a eliminação dos 
entraves à sua entrada no mercado, e que, nos casos em que os custos continuam a ser 
mais elevados, devem ser devidamente ponderados os riscos associados a outras fontes 
de energia, tais como a produção de CO2 e a importação de matérias-primas 
provenientes de regiões politicamente instáveis;

24. Recorda que uma estratégia de diversificação a longo prazo das fontes de energia 
beneficiará da criação de condições equitativas de concorrência, garantindo, 
nomeadamente, que as comparações entre as fontes sejam feitas com base numa 
internalização plena dos seus custos externos (resíduos, desmantelamento, 
esgotamento dos recursos) e tendo em conta os respectivos benefícios ambientais;

25. Exorta a Comissão, manifestando, assim, o seu interesse tanto pelas fontes renováveis 
de energia, como pela economia de energia, a propor a integração de todas estas 
políticas em todas as acções financiadas pelos Fundos Estruturais e de Coesão
(mainstreaming) e, em particular, as financiadas a título do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, para todas as regiões da União, sem excepção, no 
próximo período de programação 2007-2013, tendo em conta as suas especificidades;
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26. Salienta a necessidade de definir objectivos mais ambiciosos para a revisão da 
directiva relativa ao comércio de licenças de emissão, no âmbito da estratégia 
apresentada no capítulo sobre as alterações climáticas;

27. Solicita à Comissão que apresente, em 2010, uma avaliação intercalar de quanto 
proposto no nº 25 e uma avaliação ex post, no final do período de programação.

28. Considera que o impacto das acções da União Europeia seria consideravelmente 
reforçado por uma política externa forte destinada a persuadir todos os países 
industrializados a participarem no combate às alterações climáticas, bem como por 
uma maior inclusão de programas de energia limpa e eficiente na política de 
desenvolvimento da União.
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Jamais, desde as crises energéticas dos anos setenta, as questões energéticas  assumiram tanta 
relevância na agenda política e social. As alterações ocorrentes no sector energético são 
importantes e radicais e orientarão, a longo prazo, o percurso económico de todos os países. 
Sem planeamento energético a longo prazo, a União Europeia poderá vir a sofrer as 
consequências do doloroso nascimento de uma nova era energética. 

A nível social, o diálogo público incide sobretudo nos elevados preços do petróleo (que não se 
prevê venham a baixar para os níveis dos anos anteriores). A nível meramente energético, o 
debate dos especialistas cobre domínios vários. A principal controvérsia reside em saber se a 
produção de árgon já atingiu o máximo ou se o pico do petróleo ocorrerá na próxima década. 
Não obstante, esta discussão reveste uma importância relativamente limitada em termos de 
planeamento a longo prazo, razão pela qual a relatora entende ser essencial criar, pelo menos, 
uma política externa comum em matéria de energia.

Importa que a Europa combata o desperdício energético em todas as frentes. No início dos 
anos oitenta, imediatamente após o segundo choque petrolífero, a Europa deu início a um 
gigantesco esforço de economia de energia, de que resultou uma redução de aproximadamente 
10% de consumo de petróleo nos países da OCDE, em 3 anos, mantendo-se, simultaneamente, 
o aumento do produto económico. A redução do desperdício e a utilização racional de energia
constituem uma necessidade imperativa e universal, se pretendemos tornar a transição para a 
nova era tão indolor quanto possível, e proteger, simultaneamente, o ambiente. Os elevados 
preços do petróleo e do gás põem em evidência a necessidade de um esforço de utilização 
racional da energia, esforço este que, a curto prazo, criará 1.000.000 de postos de trabalho na 
UE (inspectores do sector energético, electricistas, trabalhos de isolamento de edifícios, 
trabalhos de renovação de habitações, etc.). 

Em simultâneo, a economia de energia na UE poderia reduzir de  20% o actual consumo 
energético dos edifícios, dos transportes e da indústria. Metade desta economia decorre da 
aplicação, pelos Estados-Membros, do actual quadro jurídico europeu, resultando a outra
metade de soluções inovadoras. Esta a razão pela qual exortamos a Comissão Europeia  a dar 
provas de reduzida tolerância no que respeita à não aplicação, pelos Estados-Membros,  da 
regulamentação em matéria de comportamento energético dos edifícios. 

Este objectivo de 20% de poupança energética deveria, no entender da relatora, ser 
vinculativo para os Estados-Membros. Por outro lado, a plena transposição e aplicação das 
directivas em matéria de edifícios, co-produção de electricidade e calor, eco-design, eficiência 
energética, indicação do consumo de energia na rotulagem dos equipamentos eléctricos em 
todos os Estados Membros continuam a constituir um imperativo. Exorta-se, por outro lado, a 
Comissão a debruçar-se sobre a rotulagem dos equipamentos de ar condicionado nos 
edifícios. 

Atendendo a que também os edifícios públicos contribuem para o desperdício de energia, este 
problema deveria ser acometido através de contínuas inspecções energéticas anuais, devendo 
os dados obtidos ser publicados, no intuito de viabilizar o controlo público. Considera-se, por 
outro lado, necessária a criação de uma instância independente responsável pela supervisão do 
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plano de poupança energética, pelo acompanhamento e pela verificação do cumprimento das 
obrigações decorrentes do objectivo comunitário de redução de 20%. Além disso, a relatora 
entende ser necessário proceder à publicação anual de uma avaliação de quanto acima exposto 
e manter a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu obrigatoriamente informados.

Quanto ao sector dos transportes, a relatora congratula-se com os esforços envidados visando 
a poupança de combustível por recurso à motorização híbrida ou a motores Stop & Start; a 
relatora entende, porém, que tais esforços devem ser tornados extensivos a outros elementos 
do veículo, como o ar condicionado. Exorta, por conseguinte, a indústria automóvel a agir 
nesta matéria após consulta da Comissão Europeia no âmbito dos "acordos voluntários".

Não obstante, a UE tem ao seu dispor poderosos instrumentos de implementação destas 
políticas a nível europeu, nomeadamente os Fundos Estruturais. A relatora considera que, para 
efeitos de concessão de financiamento, a título do Fundo Regional, para a construção de 
edifícios ou qualquer intervenção neste sector, cumpre ter em conta o comportamento 
energético dos edifícios, bem como a possibilidade de utilização de fontes de energia internas 
(geotermia,  bioclimática, etc.).

Exorta-se, por conseguinte, a Comissão Europeia a proceder à integração, não só da 
reivindicação geral de utilização racional de energia, mas também da promoção das fontes 
renováveis de energia através dos Fundos Estruturais para todas as regiões europeias.

Deste modo se apoiam os objectivos de Lisboa, se reforça o mercado europeu do consumo de 
energia e simultaneamente se promove a competitividade internacional da Europa através de 
um sector em que a UE desempenha um papel de vanguarda.
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