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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

relativa ao projeto de relatório PE521.547v01-00

Com este relatório de iniciativa, o Parlamento Europeu contribui para o debate sobre o 
desenvolvimento de um quadro geral para as políticas de clima e de energia da UE em 2030.  
O Parlamento responde assim ao Livro Verde de 27 de março de 2013 através do qual a 
Comissão deu início ao debate sobre as políticas climática e energética na década após 2020. 

Embora a UE disponha de um quadro claro até 2020 e tenha envidado esforços para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, promover as energias renováveis e melhorar a 
eficiência energética e a segurança do aprovisionamento, deve ser elaborado o mais 
rapidamente possível um quadro para o período subsequente, por diversas razões. É 
importante alcançar rapidamente um acordo rápido sobre um quadro para 2030, como defende 
a Comissão, tendo em conta os longos ciclos de investimento nas infraestruturas energéticas, 
por forma a esclarecer os objetivos de avaliação dos progressos rumo à consecução, de forma 
rentável, das metas de uma economia competitiva com emissões de carbono reduzidas, até 
2050, e garantir a segurança energética em toda a União. Além disso, a indústria requer mais 
garantias em termos de investimento e um quadro forte e vigoroso que possa ajudar as 
empresas a tomar decisões de investimento e criar empregos. Por outro lado, um novo quadro 
deve também retirar ensinamentos das atuais políticas e ter em conta a evolução em curso na 
UE e a nível internacional (no que diz respeito, por exemplo, a problemas económicos e 
orçamentais, aos mercados mundiais de energia, ao custo e à acessibilidade da energia, à 
ambição e ao empenho dos parceiros internacionais em reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa). Além do mais, um relatório de iniciativa deve apoiar a preparação de uma 
posição da UE para um eventual acordo internacional sobre a atenuação das alterações 
climáticas em 2015.

No âmbito deste relatório conjunto da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, os 
correlatores propõem dar ênfase a seis questões fundamentais para a futura política climática e 
energética da União:

- os objetivos;

- a coerência dos instrumentos de política;

- a garantia da segurança energética;

- a promoção da competitividade da economia da UE;

- o reconhecimento das diferenças de capacidade dos Estados-Membros;

- a posição da UE a nível internacional.


