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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas
(2008/2005(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Plano Estratégico Europeu para 
as Tecnologias Energéticas (Plano SET) - Para um futuro com baixas emissões de 
carbono” (COM(2007)0723),

– Tendo em conta a avaliação integral do impacto (SEC(2007)1508) anexo à citada 
Comunicação da Comissão (SEC(2007)1508),

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Duas vezes 20 até 2020: As 
alterações climáticas, uma oportunidade para a Europa (COM(2008)0030),

 Tendo em conta a avaliação conjunta do impacto do pacote de medidas de implementação 
para os objectivos da UE em matéria de alterações climáticas e energias renováveis para 
2020 (SEC(2008)0085),

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, intitulada “Apoiar a demonstração a breve 
prazo da produção sustentável de electricidade a partir de combustíveis fósseis” 
(COM(2008)0013),

 Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada “Uma política energética para a 
Europa” (COM (2007) 0001),

 Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis (COM(2008)0019),

 Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade (COM(2008)0016),

 Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
armazenagem geológica de dióxido de carbono e que altera as Directivas 85/337/CEE e 
96/61/CE do Conselho, as Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE e 
2006/12/CE e o Regulamento (CE) n.º 1013/2006 (COM(2008)0018),

 Tendo em conta a Decisão 1982/2006/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativa ao Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de 
actividades em matéria de investigação, de desenvolvimento tecnológico e demonstração 
(2007-2013)1,

                                               
1 JO L 412 de 30.12.2006, p. 1.



PE404.506 4/12 PR\714576PT.doc

PT

 Tendo em conta a Decisão 976/2006/Euratom do Conselho, de 19 de Dezembro de 2006, 
relativa ao programa específico de execução do Sétimo Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (Euratom) de actividades de investigação e formação em 
matéria nuclear (2007 a 2011)1,

 Tendo em conta a Decisão 1639/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
Outubro de 2006, que institui um Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação 
(2007-2013)2,

 Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho que institui a Empresa Comum 
‘Pilhas de Combustível e Hidrogénio’ (COM(2007)0571),

 Tendo em conta a sua resolução de 25 de Setembro de 2007 sobre um roteiro das energias 
renováveis na Europa3,

 Tendo em conta a sua resolução de 31 de Janeiro de 2008 sobre o Plano de Acção para a 
Eficiência Energética: Concretizar o Potencial4,

 Tendo em conta a sua resolução de 13 de Março de 2008 sobre o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias Renováveis5,

 Tendo em conta a sua posição de 11 de Março de 2008 sobre o Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia6,

 Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas de 8 e 9 
de Março de 2007,

 Tendo em conta as conclusões do Conselho “Transportes, Telecomunicações e Energia” 
de 28 de Fevereiro de 2008 sobre o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas,

 Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas de 13 e 
14 de Março de 2008,

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

 Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar,

A. Considerando que sucessivos anúncios do Parlamento, do Conselho e da Comissão 
sublinharam que a luta contra as alterações climáticas e uma economia competitiva 
constituem prioridades da UE;

                                               
1 JO L 400 de 30.12.2006, p. 404.
2 JO L 310 de 9.11.2006, p. 15.
3 Textos Aprovados, P6_TA (2007)0406.
4 Textos adoptados, P6_TA(2008)0033.
5 Textos adoptados, P6_TA(2008)0096.
6 Textos adoptados, P6_TA(2008)0081.
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B. Considerando que a ameaça colocada pelas alterações climáticas continua a avolumar-se e 
que as conversações da CoP14 em Poznan e da CoP15 em Copenhaga serão determinantes 
para a conclusão de um acordo internacional em matéria de alterações climáticas que 
substitua o Protocolo de Quioto,

C. Considerando que a dependência da UE em relação à importação de combustíveis sólidos 
pode aumentar para 65% do consumo total até 2030,

D. Considerando que a Comissão estimou que, até 2020, a UE terá de gastar 70 000 milhões 
de euros por ano para atingir os seus objectivos em matéria de redução dos gases com 
efeito de estufa e de utilização de energias renováveis,

E. Considerando que o Sétimo Programa-Quadro atribui apenas 2 300 milhões de euros à 
investigação energética para todo o período de programação de sete anos,

F. Considerando que os orçamentos públicos e privados para a investigação energética na 
UE declinaram substancialmente desde a década de 1980,

Necessidade de um Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas

1. Congratula-se com o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas (Plano 
SET); considera que uma política europeia para as tecnologias energéticas é crucial para a 
realização dos objectivos da UE para 2020 em matéria de energia e de alterações 
climáticas; 

2. Sublinha que a UE deve atingir os seus objectivos em matéria de redução de gases com 
efeito de estufa e de energias renováveis mantendo uma economia competitiva; está 
convicto de que, para reduzir o custo da redução das emissões e criar novos mercados para 
a indústria comunitária, é necessário desenvolver tecnologias energéticas de baixo custo e 
com baixa produção de carbono;

3. Considera que são igualmente necessárias novas tecnologias para facilitar a diversificação 
das fontes de energia e proporcionar métodos menos poluentes de utilização dos recursos 
internos, a fim de reforçar a segurança do aprovisionamento energético; insta a Comissão 
a proceder à avaliação dos recursos energéticos da UE, a fim de facilitar a sua melhor 
exploração, nomeadamente através de novas tecnologias;

4. Considera que o Plano SET deve apoiar actividades que promovam a aceitação de novas 
tecnologias energéticas pelo público;

5. Considera que tecnologias mais baratas e com baixa produção de carbono são essenciais 
para a obtenção de um novo acordo internacional em matéria de alterações climáticas que 
substitua o Protocolo de Quioto,

Coordenação e planeamento estratégico

6. Sublinha a necessidade de reforçar a coordenação das tecnologias energéticas estratégicas 
a diversos níveis e entre diferentes parceiros; sublinha igualmente a necessidade de evitar 
uma burocracia excessiva e de garantir simplicidade e clareza no reforço da coordenação, 
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por exemplo, através do Grupo Director da Comunidade Europeia e da Aliança Europeia 
de Investigação Energética;

7. Nota que os instrumentos desenvolvidos no âmbito de programas-quadro (ERA-NET, 
redes de excelência, plataformas tecnológicas europeias) podem ser utilizados para apoiar 
o Sistema Europeu de Informação sobre Tecnologias Energéticas; 

8. Sublinha a crucial importância do reforço da coordenação igualmente com países 
terceiros, incluindo países terceiros com economias desenvolvidas, em desenvolvimento e 
emergentes; 

9. Chama a atenção para o risco potencial de duplicação e multiplicação de novas iniciativas; 
convida a Comissão a considerar a forma como as novas iniciativas industriais europeias 
se irão conjugar com os programas existentes, incluindo o Sétimo Programa-Quadro e, 
mais concretamente, as iniciativas tecnológicas conjuntas empreendidas no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, o Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (CIP) 
e o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia;

10. Considera que as redes transeuropeias de energia desempenham um papel fundamental na 
política estratégica da UE para a energia;

Iniciativas industriais europeias

11. Está firmemente persuadido de que as tecnologias com baixa produção de carbono 
carecem, com urgência, de apoio acrescido na fase de demonstração e comercialização; 
em consequência, congratula-se com as iniciativas industriais europeias propostas;
sublinha, contudo, a necessidade de reforçar igualmente o apoio à I&D de tecnologias que 
serão necessárias a mais longo prazo;

12. Considera que as iniciativas industriais europeias se devem concentrar nos domínios com 
maiores potencialidades para contribuir para a realização dos objectivos de 2020 da UE 
em matéria de alterações climáticas e energias renováveis, e para a redução dos custos e a 
manutenção a longo prazo; 

13. Apoia a proposta no sentido de desenvolver as iniciativas industriais europeias de acordo 
com as necessidades de tecnologias específicas; considera que esta flexibilidade permitirá 
o desenvolvimento de alianças estratégicas entre Estados-Membros, governos locais e 
regionais, centros de investigação e o sector privado com vista ao desenvolvimento de 
tecnologias específicas; convida estas entidades a, com urgência, colaborarem na 
formulação de propostas pormenorizadas de iniciativas industriais europeias;

14. Apoia firmemente as iniciativas industriais europeias propostas nos domínios da energia 
eólica, da energia solar, da bioenergia, da captura, transporte e armazenagem de CO2, das 
redes de electricidade e da cisão nuclear;

15. Considera que a eficiência energética deve assumir um papel mais destacado no Plano 
SET, dado tratar-se do domínio com maiores potencialidades para uma redução 
económica das emissões a médio prazo; convida a Comissão a incluir nos domínios 
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abrangidos pelas iniciativas industriais europeias tecnologias de eficiência energética, 
incluindo a cogeração e a poligeração;

16. Considera que o desenvolvimento de tecnologia de captura e armazenamento de carbono 
(CAC) será fundamental para fazer face às alterações climáticas; insta a Comissão a 
incluir os 12 projectos de demonstração de CAC (o chamado programa emblemático da 
UE) nas iniciativas industriais europeias; nota que o apoio às tecnologias do carvão não 
poluentes facilitará e tornará menos oneroso o desenvolvimento de CAC;

17. Nota a importância das tecnologias de transporte de baixo teor de carbono; convida a 
Comissão a avaliar e a reforçar o apoio a estas tecnologias;

Financiamento

18. Aguarda a comunicação da Comissão sobre o financiamento de novas tecnologias com 
baixo teor de carbono; lamenta que esta comunicação não tenha sido publicada 
conjuntamente com o Plano SET;

19. Sublinha que o plano SET não deve ser financiado através da reafectação de fundos 
disponibilizados para a energia no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e do 
Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação; 

20. Considera que, dada a prioridade conferida às alterações climáticas e às questões 
energéticas, para atingir os objectivos da UE para 2020 são necessários e devem ser 
disponibilizados com urgência consideráveis recursos comunitários adicionais para as 
tecnologias com baixo teor de carbono;

21. Incentiva a Comissão a assegurar, com urgência, o financiamento e o apoio adequados da 
I&D, demonstração e comercialização de novas tecnologias com baixo teor de carbono, de 
modo a que, a partir de 2009, pelo menos 2 000 milhões de euros anuais provenientes do 
orçamento da UE se destinem a apoiar estas tecnologias, independentemente do Sétimo 
Programa-Quadro e do Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação; insta 
ainda a Comissão a apresentar propostas relativas a recursos suplementares na revisão 
intercalar do quadro financeiro 2007-2013; 

22. Nota a necessidade de disponibilizar recursos em parceria com a indústria, a fim de 
incentivar o investimento do sector privado em novas tecnologias com baixo teor de 
carbono; sublinha a necessidade de uma perspectiva e de um enquadramento financeiro 
claros a longo prazo, apoiados por instituições financeiras, como o Banco Europeu de 
Investimento, a fim de inspirar aos parceiros do sector privado segurança suficiente para 
investir; salienta a necessidade de implicar as PME, nomeadamente em tecnologias de 
sistemas de aprovisionamento energético disperso;

23. Nota que, no âmbito da revisão proposta do programa de intercâmbio dos direitos de 
emissão (ETS), as receitas dos leilões constituirão uma significativa fonte de 
financiamento de novas tecnologias com baixo teor de carbono; considera que as 
empresas afectadas pelo ETS devem participar no processo de decisão relativo à utilização 
deste financiamento;
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°

°         °

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

São necessárias novas tecnologias

Em 23 de Janeiro de 2008, a Comissão Europeia lançou um pacote de propostas tendentes a 
realizar dois grandes objectivos, aprovados em 2007 pelo Conselho Europeu, a saber:
 A redução em, no mínimo, 20% das emissões de gases com efeito de estufa da UE até 

2020.
 Elevar para 20% a parte das energias renováveis no consumo energético da UE até 2020.

Estes objectivos representam um contributo fundamental para os esforços mundiais de luta 
contra as alterações climáticas. Depois de 2020, para cumprir o objectivo comunitário de 
limitar as alterações climáticas a 2.º C, será provavelmente necessário reduzir as emissões da 
UE em 60%-80% até 2050. Para realizar estas reduções, é fundamental a introdução de um 
preço para o carbono através do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União 
Europeia, que constitui um conceito verdadeiramente inovador para a nossa economia.

A UE deve realizar estes objectivos de forma a garantir a preservação da competitividade da 
sua economia. A Comissão estima o custo da realização dos objectivos da UE em 0,45% do 
PIB, ou seja, cerca de 70 000 milhões de euros por ano, em 2020. 

A par do desafio das alterações climáticas, há ainda o desafio da manutenção da segurança 
energética da UE num contexto de crescente dependência das importações de energia, que 
deverá aumentar para 65% em 2030. Só no que respeita ao gás, a dependência das 
importações deverá corresponder a 84% do aprovisionamento em 2030. 

Para dar resposta a ambos os desafios, o ambiental e o da segurança do aprovisionamento, e 
para manter a economia da UE competitiva a nível mundial, o desenvolvimento e a utilização 
de novas tecnologias energéticas terá de desempenhar um papel fundamental:

 Em primeiro lugar, serão necessárias novas tecnologias para permitir que a UE realize os 
seus objectivos de redução de emissões ao mais baixo custo. Além disso, dado que lidera a 
luta contra as alterações climáticas, a UE deve procurar tirar partido desta posição, 
assegurando que as suas empresas liderem o desenvolvimento de novas tecnologias e 
serviços de baixo custo e baixo teor de carbono. Os pioneiros necessitam de fortes 
incentivos para ir além da tecnologia actualmente utilizada.

 Em segundo lugar, as novas tecnologias são necessárias em todo o mundo. A UE, que 
responde por cerca de 14% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa, não pode 
lutar sozinha contra as alterações climáticas. Os aumentos de emissões previstos em 
resultado do crescimento de grandes países em desenvolvimento, como a China e a Índia, 
suscitam grande preocupação. Por exemplo, calcula-se que a procura energética da Índia 
duplicará até 2020. É necessário trabalhar em estreita colaboração com esses países, a fim 
de os ajudar a utilizar tecnologias que correspondam às suas expectativas de crescimento 
e, simultaneamente, permitam minimizar as suas emissões.
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 Por último, as novas tecnologias, como as energias renováveis e a captura e 
armazenamento de carbono (CAC), bem como a eficiência da geração de energia e a 
economia resultante da eficiência na utilização final da energia (mais concretamente, 
economia energética na indústria consumidora de energia), serão importantes para a 
segurança energética, por exemplo, ao proporcionarem à UE novas formas de explorar os 
recursos energéticos internos sem aumentar as emissões. Necessitamos de saber com mais 
precisão quais são os recursos energéticos internos da UE e de que forma estes podem ser 
explorados com recursos a novas tecnologias. 

O actual nível de investimento em tecnologias energéticas é insuficiente

Globalmente, e como ressalta claramente do Plano SET, é insuficiente o investimento – tanto 
do sector público como do privado – em novas tecnologias energéticas na UE. Os orçamentos 
para investigação diminuíram desde a década de 1980. Os orçamentos da UE para a 
investigação não tiveram em devida conta os desafios inerentes aos nossos objectivos a médio 
e a longo prazo, nem reflectem a prioridade que a Comissão, o Conselho e o Parlamento 
conferiram à luta contra as alterações climáticas em sucessivas declarações políticas. 

Presentemente, no âmbito do Sétimo Programa-Quadro, a despesa da UE com investigação 
energética constitui uma fracção daquilo que os objectivos de 2020 irão custar (2 300 milhões 
de euros contra 700 000 milhões de euros potenciais). O Plano SET não pode ser executado 
com o limitado financiamento disponível no âmbito do Sétimo Programa-Quadro ou, 
meramente, incentivando o financiamento voluntário por parte da indústria, dos 
Estados-Membros, dos governos locais e regionais e das instituições financeiras. Se se 
pretende que estas entidades disponibilizem mais recursos, temos de começar por 
disponibilizar mais recursos ao nível da UE.

É, pois, imperativo reforçar substancialmente o apoio às tecnologias energéticas ao nível da 
UE. O aumento do orçamento consagrado à investigação, demonstração e comercialização de 
tecnologias energéticas em 10 000 milhões de euros até ao final das perspectivas financeiras 
2007-2013 seria, nestas circunstâncias, um contributo bastante modesto.

A fase de demonstração e comercialização é a fase que mais carece de financiamento, apesar 
de ser particularmente importante para o desenvolvimento de tecnologias necessárias para a 
realização do objectivo da UE para 2020. Não obstante, será provavelmente necessário, 
também, um maior investimento na investigação, crucial para o desenvolvimento de 
tecnologias para 2030 e para mais tarde, pelo que deve igualmente ser reforçado o 
financiamento das prioridades energéticas nos programas-quadro.

Estas questões são urgentes. Tendo em conta o tempo necessário para a demonstração e 
comercialização de novas tecnologias, o ano de 2020 não está muito distante. Para terem 
impacto neste calendário e apoiar efectivamente o sector da energia e a economia 
comunitária, os novos investimentos devem ser efectuados de imediato.

É lamentável que o processo orçamental da UE esteja desfasado do Plano SET. Não obstante, 
a Comissão deve explorar eventuais oportunidades de canalizar recursos adicionais. Por seu 
turno, a revisão intercalar oferece uma importante oportunidade para apresentar propostas de 
novo financiamento, o que a Comissão não deverá deixar de fazer.
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Este nível acrescido de financiamento comunitário não pode, contudo, substituir-se a qualquer 
outro financiamento do sector público ou privado. Devem ser concebidos mecanismos de 
financiamento que promovam e agrupem fontes de financiamento privadas e outras. O 
financiamento da UE deve igualmente funcionar em consonância com instrumentos de 
“pressão do mercado” (market pull), como normas de produtos e comércio de licenças de 
emissão. O aumento do financiamento comunitário reforçará a confiança de todas as 
autoridades públicas e do sector privado para trabalharem juntos e investirem. 

Neste contexto, as iniciativas industriais europeias propostas revestem-se de grande 
importância. A Comissão propôs que estas iniciativas assumissem diferentes formas, 
consoante as necessidades da tecnologia/sector em causa. Este processo deve ser ascendente, 
determinado por proposta da indústria, dos Estados-Membros interessados, dos governos 
regionais e locais e/ou dos centros de investigação, podendo o financiamento comunitário 
desempenhar um importante papel de catalisador. Deste modo, as iniciativas constituirão a 
base de alianças estratégicas entre estas entidades, bem como um mecanismo que reúna e 
focalize as contribuições financeiras. 

O apoio existente está fragmentado e requer melhor coordenação

O Plano SET indica ainda que o apoio existente está fragmentado e requer melhor 
coordenação. Saudamos a criação do novo Grupo Director da Comunidade Europeia, 
composto por Estados-Membros, e da nova Aliança Europeia de Investigação Energética, 
composta por institutos de investigação nacionais. Igualmente muito importante é a prestação 
de informações sobre o desenvolvimento e as capacidades tecnológicos, que permite que 
todos os parceiros trabalhem com base nos mesmos pressupostos, com idênticas prioridades. 
Este é o primeiro domínio da economia baseada no conhecimento em que a informação e as 
actividades de I&D, demonstração e comercialização serão coordenadas a nível comunitário. 
O êxito desta coordenação está associado, principalmente, ao desenvolvimento de um 
mercado comum da energia e de uma política energética comum na UE.

É fundamental que as iniciativas lançadas no âmbito do Plano SET reduzam, e não agravem, 
as possibilidades de fragmentação. Tanto quanto possível, estas iniciativas, como as 
iniciativas industriais europeias, devem criar laços estreitos com iniciativas já existentes (por 
exemplo, no âmbito do Sétimo Programa-Quadro) e evitar a duplicação ou a replicação.

É igualmente fundamental que o Plano SET reforce a cooperação com países terceiros e não 
apenas entre Estados-Membros. As alterações climáticas são um problema de dimensão 
mundial, podendo a Europa beneficiar se se associar aos significativos esforços de 
investigação empreendidos noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos da América. 
Além disso, para lutar contra as alterações climáticas, é necessário utilizar tecnologias onde 
estas podem ser rentáveis – por exemplo, poderá ser necessário utilizar CAC na China e na 
Índia.

A necessidade de desenvolver redes transeuropeias de energia é clara e evidente, pelo que não 
há motivo para continuar a debatê-la.

É necessário avaliar cuidadosamente as prioridades tecnológicas
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Ao identificar as suas prioridades tecnológicas para o Plano SET e para as iniciativas 
industriais europeias, a Comissão teve em conta, justificadamente, a agenda estratégica 
estabelecida no âmbito das plataformas tecnológicas europeias. Grosso modo, o relator 
concorda com as prioridades tecnológicas definidas. Contudo, há alguns domínios 
fundamentais a que o Plano SET deveria conferir maior importância:

 Em primeiro lugar, a ausência de focalização na eficiência da geração de energia, a par da 
cogeração e da poligeração, da economia na utilização final da energia e da eficiência 
energética industrial, tem sido objecto de inúmeros comentários. Afigura-se estranho que 
o domínio com o maior potencial de rentabilidade não tenha sido incluído na lista das 
iniciativas industriais europeias.

 Em segundo lugar, não é clara a relação entre o Plano SET e o importante compromisso 
da UE no sentido de empreender 12 projectos emblemáticos de demonstração de CAC. A 
CAC é potencialmente crucial tanto para a luta contra as alterações climáticas como para a 
exploração dos recursos energéticos internos da UE, pelo que a facilitação destes projectos 
tem um carácter de extrema urgência. Afigurar-se-ia lógico que estes projectos de 
demonstração fossem objecto de uma iniciativa industrial europeia, mais concretamente 
no âmbito da transição para uma economia com baixa produção de carbono na utilização 
de combustíveis fósseis.

 Em terceiro lugar, deve ser prestada mais atenção à aceitação do Plano SET pelo público. 
Para que as tecnologias sejam implementadas, é necessário que o público as considere 
aceitáveis. Esta questão afecta todas as grandes tecnologias de aprovisionamento, mas 
principalmente a nuclear. A necessidade de uma maior informação e de um compromisso 
público deve ser considerada, no âmbito tanto dos novos Grupo Director da Comunidade 
Europeia e Aliança Europeia de Investigação Energética como, individualmente, das 
iniciativas industriais europeias.
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