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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Comunicação da Comissão intitulada “Estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura – LivroVerde” 
(2006/2113 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão “Estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura” (COM(2006)0105),

– Tendo em conta o documento conjunto da Comissão e do Alto Representante sobre os 
aspectos externos da política energética,

– Tendo em conta a sua posição em segunda leitura de 8 de Março de 2005, tendo em vista a 
adopção de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às condições 
de acesso às redes de transporte de gás natural1,

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura de 26 de Outubro de 2005, sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que determina as regras 
gerais para a concessão de apoio financeiro comunitário no domínio das redes 
transeuropeias de transporte e de energia e que altera o Regulamento (CE) Nº 2236/952,

– Tendo em conta a sua posição em segunda leitura de 13 de Dezembro de 2005, tendo em 
vista a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos e que revoga a 
Directiva 93/76/CEE do Conselho3,

– Tendo em conta a sua posição em segunda leitura em 4 de Abril de 2006, tendo em vista a 
adopção da decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para 
as redes transeuropeias de energia e revoga a Decisão 96/391/CE e a 
Decisão 1229/2003/CE4,

– Tendo em conta a sua posição de 18 de Maio de 2006 sobre uma proposta de decisão do 
Conselho relativa à celebração pela Comunidade Europeia do Tratado da Comunidade da 
Energia5,

– Tendo em conta a sua posição de 16 de Novembro de 2005 sobre uma proposta de 
regulamento do Conselho relativo à aplicação do Protocolo nº9, anexo ao Acto relativo às 
condições de adesão da República Checa, da República da Estónia, da República de 
Chipre, da República da Letónia, da República da Lituânia, da República da Hungria, da 
República de Malta, da República da Polónia, da República da Eslovénia e da República 
da Eslováquia à União Europeia, respeitante à central nuclear de Bohunice VI, na 

  
1 JO C 320E, 15.12.2005, p. 14.
2 Textos Aprovados, 26.10.2005, P6_TA(2005)0403.
3 Textos Aprovados, 13.12.2005, P6_TA(2005)0496.
4 Textos Aprovados, 4.4.2006, P6_TA(2006)0118.
5 Textos Aprovados, 18.5.2006, P6_TA(2005)0219.
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Eslováquia1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de Novembro de 2005, sobre a utilização dos 
recursos financeiros destinados ao desmantelamento de centrais nucleares2,

– Tendo em conta a sua posição de 14 de Dezembro de 2004 sobre uma proposta de 
directiva do Conselho que obriga os Estados-Membros a manterem um nível mínimo de 
existências de petróleo bruto e/ou de produtos petrolíferos (versão codificada)3,

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura em 5 de Julho de 2005 sobre uma 
proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas 
a garantir a segurança do fornecimento de electricidade e o investimento em infra-
estruturas4,

– Tendo em conta a sua posição de 5 de Julho de 2006 sobre uma proposta de directiva do 
Conselho relativa à fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos radioactivos e 
de combustível nuclear irradiado5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de Fevereiro de 2006, contendo recomendações à 
Comissão sobre aquecimento e refrigeração produzidos a partir de fontes de energia 
renováveis6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de Setembro de 2005, sobre a quota das energias 
renováveis na UE e propostas de acção concretas7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de Março de 2006, sobre a segurança do 
aprovisionamento energético na União Europeia8,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 1 de Junho de 2006, sobre o Livro Verde da 
Comissão sobre a eficiência energética ou “Fazer mais com menos”9,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 23 e 24 de Março 
de 2006, no que diz respeito ao apoio do Conselho Europeu ao Livro Verde sobre uma 
política energética para a Europa, e de 15 e 16 de Junho de 2006, no que diz respeito ao 
documento conjunto da Comissão e do Alto Representante sobre os aspectos externos da 
segurança energética,

– Tendo em conta as deliberações da audição pública organizada pela sua Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia em 12 de Setembro de 2006,

– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, em cujo 
  

1 Textos Aprovados, 16.11.2005, P6_TA(2005)0429.
2 Textos Aprovados, 16.11.2005, P6_TA(2005)0432.
3 JO C226E, 15.9.2005, p.22.
4 JO C157E, 6.7.2006, p.61.
5 Textos Aprovados, 5.7.2006, P6_TA(2006)0300.
6 Textos Aprovados, 14.2.2006, P6_TA(2006)0058.
7 Textos Aprovados, 29.9.2005, P6_TA(2005)0365.
8 Textos Aprovados, 23.3.2006, P6_TA(2006)0110.
9 Textos Aprovados, 1.6.2006, P6_TA(2006)0243.
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quadro a energia é um domínio de competência partilhada com os Estados-Membros,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da 
Comissão do Comércio Internacional, da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da 
Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A6-0000/2006),

1. Saúda o Livro Verde da Comissão “Estratégia europeia para uma energia sustentável, 
competitiva e segura”, mas salienta a necessidade de reconhecermos, na Europa, que, 
em matéria de energia, nos confrontamos com um contexto radicalmente novo que 
reclama o desenvolvimento de uma política energética europeia capaz de assegurar o 
aprovisionamento de energia a custos comportáveis, tanto quanto possível, com base em 
recursos endógenos, salvaguardando ao mesmo tempo o ambiente e combatendo as 
alterações climáticas; considera que o abastecimento de energia deve ser feito por meio 
de mercados abertos e isentos de distorções, que, não obstante, reflictam a necessidade 
de se manterem concorrenciais num contexto global;

Sustentabilidade
Alterações climáticas
2. Reconhece que as alterações climáticas são causa de graves problemas que requerem 

acção imediata da parte da UE e considera imperioso que, em 2050, uma esmagadora 
maioria da energia consumida pela UE seja proveniente de fontes energéticas isentas de 
emissões de carbono e que, como tal, é necessário estabelecer um roteiro claro para a 
consecução desse objectivo:

a. Os dirigentes da UE devem acordar, no próximo ano, em matéria de emissões de 
C02, numa meta vinculativa para 2020 e numa meta indicativa para 2050, de 
harmonia com o objectivo máximo aprovado de 2 graus de aumento das 
temperaturas globais relativamente aos valores pré-industriais. A Comissão deve 
propor uma revisão do regime comunitário de comércio de licenças de emissão 
(ETS) que introduza o sistema de licitação integral dos créditos ETS com efeitos a 
partir de 2012, com a afectação da receita gerada a I&D comunitária em matéria de 
energia e a medidas de eficiência energética;

b. No plano internacional, o âmbito geográfico do ETS deve ser alargado e o regime 
deve passar a ser válido por um período de 20 anos;

c. O ETS deve ser estendido a outros sectores de elevada intensidade energética, 
incluindo a aviação e o transporte de mercadorias, precedendo avaliação de 
impacto;

d. Deve ser apresentada uma proposta legislativa tendente a simplificar e conferir 
transparência à metodologia actualmente utilizada no ETS;

Investigação e desenvolvimento 
3. Incita os Estados-Membros a estabelecerem uma estratégia de mobilização de fundos dos 
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respectivos orçamentos nacionais de investigação a nível comunitário, independente do 
7º programa-quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013) ("Sétimo 
Programa-Quadro”);

4. Insta a Comissão a promover uma auditoria energética às plataformas tecnológicas 
actualmente existentes;

5. Solicita que uma parcela do financiamento do Sétimo Programa-Quadro destinado ao 
sector energético seja afectada à análise social e económica dos comportamentos na área 
da energia, e que o financiamento em causa seja articulado com o Programa PCI e o BEI;

Segurança do aprovisionamento 
Eficiência energética
6. Exorta o Conselho e a Comissão a fazerem da eficiência energética uma prioridade 

comunitária, como método mais económico de redução da procura de energia; apela à 
aplicação tempestiva das directivas CE no terreno e insta a Comissão a executar as suas 
deliberações anteriores sobre a matéria;

7. Apela ao Presidente da Comissão no sentido de promover uma reunião das 30 maiores 
cidades da União e instituir iniciativas de aferição comparativa de desempenhos 
tendentes a reduzir o consumo de energia nas zonas urbanas, em articulação com uma 
estratégia de planeamento urbanístico; considera que se devem desenvolver esforços 
sérios com vista a reforçar o recurso à co-geração e a instalações de aquecimento e 
refrigeração urbanas;

8. Solicita à Comissão que aprofunde a investigação nos campos dos sistemas inteligentes 
de contagem e tarifação;

9. É favorável à transferência para modos de transporte mais eficientes do ponto de vista 
energético e mais limpos, a concretizar, nomeadamente, mediante nova legislação e 
incentivos fiscais a nível nacional, incluindo a introdução de legislação vinculativa na 
área da indústria automóvel; além disso, recomenda que se desenvolva uma estratégia 
destinada a reduzir as emissões provenientes da aviação e dos navios;

Cabaz energético
10. Considera que a diversificação das fontes de aprovisionamento de energia contribui para 

a segurança do aprovisionamento;
11. Propõe que a UE estabeleça um enquadramento estável a longo prazo em sede de política 

energética, que forneça aos investidores orientações claras quanto às áreas em que o 
mercado deverá investir; considera que o referido enquadramento deve contemplar uma 
meta comunitária em matéria de eficiência energética que corresponda, no mínimo, a 
uma melhoria de 20% até 2020, metas sectoriais vinculativas no campo da utilização de 
energias renováveis com vista à consecução até 2020 de uma quota de 25% do consumo 
de energia primária em 2020, e a estabilidade do preço do CO2; entende ainda que 
deveria adoptar-se uma meta indicativa de 50% de energias renováveis em 2040;

12. Concorda com a necessidade de instituir uma análise estratégica da energia (AEE) da 
UE, que complemente a acção do proposto Observatório Europeu do Aprovisionamento 
Energético, organismo que não deve ser independente, entendendo que tal análise 
estratégica deve incidir sobre os problemas que a UE enfrenta no sector energético;
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13. Incita a Comissão a utilizar a AEE para desenvolver uma fórmula que habilite os 
Estados-Membros a avaliarem as diferentes soluções políticas alternativas nas ópticas do 
ambiente, segurança do aprovisionamento, competitividade e criação de emprego, 
contribuindo assim para minimizar os riscos; insta a Comissão a proceder a um estudo 
circunstanciado dos subsídios e custos de todas as fontes de energia, incluindo a 
internalização de externalidades;

14. Insiste em que a Comissão desenvolva uma abordagem sistemática da produção, 
distribuição e consumo de biocombustíveis, em particular dos utilizados no campo dos 
transportes, bem como na necessidade de se introduzirem metas vinculativas nesta área;

15. Insta a Comissão a reconhecer a relevância dos combustíveis fósseis a médio prazo e 
solicita-lhe que proceda a novos estudos em matéria de redução dos níveis de carbono e 
encoraje a prossecução dos esforços de desenvolvimento de um método económico de 
sequestração e armazenamento do carbono no que respeita ao carvão, ao gás e ao 
petróleo, e insiste em que, em 2020, já deverá haver dez instalações de demonstração de 
grande dimensão a funcionar na UE;

16. Exorta a Comissão a redesenhar as redes transeuropeias de energia, que devem assegurar 
às fontes de energia renováveis acesso em condições não discriminatórias às redes 
eléctricas; considera que as instalações de energia eólica offshore devem ser integradas 
num primeiro momento numa rede regional e, ulteriormente, na rede transeuropeia de 
energia;

17. Exorta a Comissão a usar de maior flexibilidade na interpretação do conceito de bem 
comum consagrado nas normas ambientais comunitárias, quando estejam em causa 
desenvolvimentos em matéria de energia susceptíveis de conduzir a reduções das 
emissões de carbono;

18. Admite que a energia nuclear continue a ser foco de polémica e que qualquer decisão 
quanto ao seu desenvolvimento permaneça sob a alçada dos Estados-Membros;

Aspectos externos
19. Acredita que um debate estruturado sobre o modelo a adoptar, a fim de assegurar que a 

UE possa falar a uma só voz com os países terceiros, reforçará a capacidade da UE no 
domínio da negociação com os países produtores e consumidores de energia, e que na 
dita negociação deve tomar parte um Alto Representante para os assuntos energéticos;

20. Insta os Estados-Membros, no contexto da cooperação reforçada com as instituições da 
UE, a elaborarem uma lista de áreas prioritárias em que tenham alcançado consenso no 
plano da política energética externa, incluindo, entre outras, metas em matéria de 
alterações climáticas, e de eficiência e poupança energéticas, desenvolvimento de 
tecnologias no campo das fontes renováveis, direitos humanos e diálogo social;

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a levarem muito a sério o perigo real de 
ocorrência de um défice no abastecimento de gás da Rússia a partir de 2010 devido a 
falta de investimento, excesso de perdas e desperdícios de energia no mercado doméstico 
russo; insiste que os Estados-Membros devem deixar claro que o volume de capital 
necessário dificilmente poderá ser atraído sem condições de maior segurança ao 
investimento, que só a ratificação do Tratado da Carta da Energia proporcionará;
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Mercado interno da energia e competitividade
22. Insta os Estados-Membros a reconhecerem que o actual modelo de mercado de energia 

da UE não funciona e que, para dar resposta à nova realidade energética, não podemos 
confiar exclusivamente em soluções assentes no mercado; considera que é necessário um 
enquadramento político claro que estabeleça um elevado grau de independência 
energética, estabilidade a longo prazo, eficiência, sensibilidade ambiental e segurança do 
aprovisionamento; é de opinião que a criação de um mercado com um funcionamento 
capaz exige uma melhor definição das responsabilidades dos governos, reguladores e 
operadores de mercado;

23. Congratula a Comissão pelo inquérito ao sector energético; apela a que a Comissão 
prossiga a acção de aplicação da lei, incluindo a aplicação de sanções financeiras a
empresas que infringem as normas de concorrência;

24. Encoraja a Comissão a proceder contra os Estados-Membros que indevidamente 
protejam líderes de mercado nacionais ou tentem obviar a fusões e aquisições;

25. Perfilha a opinião de que a especificidade da política energética deve ser tida em conta 
nos planos da política de concorrência, das medidas de regulação e dos esforços de 
aperfeiçoamento da aplicação das normas do mercado interno; 

26. Exorta a Comissão a tomar medidas contra as companhias que dispõem de contratos a 
longo prazo que cativam os mercados e contrariam as normas do Tratado CE;

27. Insta a Comissão a adoptar mais medidas com vista a dar resposta ao problema das 
concentrações no mercado de energia a montante;

28. Propõe um reforço significativo dos poderes dos reguladores a nível dos 
Estados-Membros, eventualmente pela adopção de normas comuns em matéria de 
transparência e informação, directrizes mínimas vinculativas, incluindo no tocante à 
independência, processo de nomeação dos reguladores, transparência e prestação de 
contas; considera que os reguladores nacionais de energia deveriam ser incumbidos de 
aconselhar as autoridades de concorrência dos Estados-Membros, assegurar que as 
companhias do sector energético tenham a obrigação legal de disponibilizar aos seus 
clientes recomendações em matéria de poupança de energia, e fixar um montante mínimo 
de investimento;

29. Solicita que os Estados-Membros confiram aos reguladores nacionais poderes acordados 
a nível comunitário, que os habilitem a apresentar resultados no domínio do transporte 
transfronteiras de electricidade e gás, incluindo o acesso não-discriminatório à rede, 
tarifas de transporte, atribuição de capacidade, gestão de situações de congestionamento 
e operação de redes, e um quadro temporal claro para a apresentação de propostas no 
mercado energético; é de opinião que, caso essas tarefas não sejam cumpridas no prazo 
de dois anos, a Comissão deve avançar para a criação de um regulador europeu para as 
interligações transfronteiras da rede energética;

30. Exorta a Comissão a apresentar legislação tendente a garantir que os Estados-Membros 
decidam os processos de concessão de licenciamento nas fronteiras no prazo de quatro 
anos e que a ausência de indeferimento até ao fim do dito prazo seja tida por 
consentimento tácito;

31. Exorta a Comissão a atribuir prioridade à criação, até 2008, de um mercado regional de 
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electricidade eficiente e a fixar outra data para o estabelecimento de um mercado e de 
uma rede únicos europeus de energia;

32. Pede à Comissão que apresente um terceiro ‘pacote’ de propostas destinadas a explorar 
cabalmente o potencial do mercado da electricidade e do gás, que deve incluir a 
separação total da propriedade das redes de energia; 

33. Exorta os Estados-Membros a apresentarem resultados em matéria de separação jurídica 
e a cumprirem os termos das directivas relativas à electricidade e ao gás;

34. Considera que a Comissão deve apresentar uma proposta de estratégia integrada relativa 
ao gás, que tenha em conta a necessidade de reduzir o consumo de gás, a diversificação 
das fontes de abastecimento e a beneficiação da infra-estrutura e, no caso de alguns 
Estados-Membros, a necessidade de inverter o sentido do fluxo de gás e de dar resposta à 
questão do armazenamento e das existências;

Penúria energética e direitos do consumidor
35. Considera que os consumidores têm de estar no centro de toda a política energética do 

futuro e que as propostas da Comissão deveriam dedicar mais atenção às situações de 
penúria energética;

36. Insta a DG TREN a avaliar as candidaturas dos Estados-Membros a financiamentos ao 
abrigo dos Fundos Estruturais em função da sua capacidade e determinação de resolver
as questões energéticas;

37. Pede aos reguladores do sector energético dos Estados-Membros que velem por que, no 
cumprimento das obrigações de serviço universal, seja dada especial atenção aos 
consumidores vulneráveis e pobres, a quem devem ser facultadas tarifas ou apoios
sociais;

38. Exorta os Estados-Membros a instituírem no domínio da energia a figura do provedor do 
cliente, com os deveres, entre outros, de garantir que os consumidores disponham de 
acesso fácil a informação sobre preços e opções de escolha, de um meio expedito de 
mudar de fornecedor de energia e de acesso sistemático aos reguladores em cada 
Estado-Membro;

°
° °

39. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


