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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um quadro para as políticas de clima e de energia em 2030
(2013/2135(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado «Um quadro para as políticas de 
clima e de energia em 2030» (COM(2013)0169),

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 191.º, 192.º e 194.º,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 994/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de outubro de 2010, relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás,

– Tendo em conta a Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, relativa à eficiência energética, 

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão intitulado «Roteiro do espaço único europeu 
dos transportes – rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em 
recursos» (COM(2011)0144) e a Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de dezembro 
de 2011, sobre o roteiro do espaço único europeu dos transportes – rumo a um sistema de 
transportes competitivo e económico em recursos1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica competitiva em 2050» (COM(2011)0112) e a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 15 de março de 2012, sobre um roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica competitiva em 20502,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Roteiro para uma Europa 
Eficiente na utilização de recursos» e a Resolução do Parlamento Europeu, de 24 de maio 
de 2012, sobre uma Europa eficiente na utilização de recursos3,

– Tem do em conta a sua Resolução, de 21 de novembro de 2012, sobre os impactos 
ambientais das atividades de extração de gás de xisto e de óleo de xisto4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de novembro de 2012, sobre os aspetos 
industriais, energéticos e outros ligados ao gás e ao petróleo de xisto5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de novembro de 2012, sobre a Conferência sobre 
as Alterações Climáticas, em Doha, Qatar (COP 18)6,

                                               
1 Textos Aprovados de 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Textos Aprovados de 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Textos Aprovados de 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Textos Aprovados de 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Textos Aprovados de 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Textos Aprovados de 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Roteiro para a Energia 2050» 
(COM(2011)0885) e a Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2013, sobre 
o Roteiro para a Energia 2050, um futuro com energia1, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Energias renováveis: um agente 
decisivo no mercado europeu da energia» (COM(2012)0271) e a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 21 de maio de 2013, sobre os desafios e as oportunidades atuais 
na área das energias renováveis no mercado europeu da energia2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Fazer funcionar o mercado 
interno da energia» (COM(2012)0663) e a Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de 
setembro de 2013, sobre fazer funcionar o mercado interno da energia3,

– Tendo em conta o relatório da Comissão intitulado «A Situação do Mercado Europeu do 
Carbono em 2012» (COM(2012)0652),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Estratégia da UE para a 
adaptação às alterações climáticas» (COM(2013)0216),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, nos 
termos do artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento e da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais(A7-0000/2013),

A. Considerando que a segurança do aprovisionamento, a competitividade e os objetivos 
climáticos têm uma importância capital para a UE, estão indissociavelmente ligados e 
devem ser abordados e considerados em pé de igualdade;

B. Considerando que tal é reconhecido no Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), que estipula que os objetivos da política energética da União incluem o 
funcionamento do mercado da energia, a segurança do aprovisionamento, a eficiência 
energética, as economias de energia, as energias renováveis e as interconexões;

C. Considerando que a comunidade internacional assumiu, na cimeira de Copenhaga em 
2009, o compromisso de limitar o aquecimento global a 2° C durante o século XXI;

D. Considerando que os números do Eurostat demonstram que a UE reduziu as suas emissões 
de CO2 em 16,7 %, entre 1990 e 2011, e que está em vias de atingir o seu objetivo para 
2020 a este respeito;

                                               
1 Textos Aprovados de 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Textos Aprovados de 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Textos Aprovados de 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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E. Considerando que a AIE estima que a UE é responsável por apenas 11 % das emissões 
mundiais de gases com efeito de estufa (GEE) e que a percentagem irá decrescer no 
futuro, de forma que, mesmo tendo uma capacidade limitada de redução das emissões 
mundiais através de uma ação unilateral, a UE tem um papel significativo a desempenhar, 
nomeadamente no que respeita à conclusão de um acordo vinculativo, em Paris em 2015, 
pelo que tem, por conseguinte, de definir uma posição clara;

F. Considerando que os investidores e as indústrias têm necessidade de um quadro claro e a 
longo prazo para a política energética e climática da União, com níveis de segurança mais 
elevados, a fim de encorajar o investimento privado a longo prazo e reduzir os riscos 
associados;

G. Considerando que a Comunicação da Comissão sobre o Roteiro para a Energia 2050, 
aprovada pelo Parlamento Europeu, estipula que a eficiência energética, as energias 
renováveis e as infraestruturas energéticas são opções que «não comprometem o futuro» e 
que devem ser tidos em conta as políticas e os instrumentos adequados para promover a 
competitividade europeia;

H. Considerando que a UE gastou 573 mil milhões de euros em combustíveis fósseis 
importados em 2011 e que se prevê o aumento da sua dependência de importações de 
energia;

I. Considerando que os estudos sugerem que modernizar as redes é a melhor forma de 
reforçar o mercado interno, reduzir os custos de energia e dinamizar a competitividade da 
indústria;

Metas

1. Saúda o Livro Verde da Comissão sobre um quadro para as políticas de clima e de energia 
em 2030 e espera que o Conselho Europeu aborde estas questões com soluções realistas, 
mas ambiciosas;

2. Solicita à Comissão que opte por uma abordagem multidimensional cuja eficiência e 
eficácia em termos de custos devem ser reforçadas através de políticas coordenadas e 
coerentes que encarem, em igual medida, questões como a competitividade, a segurança 
energética e os objetivos climáticos (por exemplo, redução das emissões de GEE, fontes 
de energia renováveis e eficiência energética);

3. Insta o Conselho Europeu a manter os progressos obtidos a nível da UE e a definir 
objetivos ambiciosos mas realistas para as políticas da UE para 2030, que tenham em 
conta os contextos económico, social, ambiental, internacional e tecnológico, e a criar um 
quadro claro, estável, a longo prazo, e eficaz em termos de custos, destinado às empresas e 
aos investidores;

4. Considera que os mecanismos de apoio podem, se forem mais bem utilizados, ser 
instrumentos adequados para promover o desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis (FER) e a eficiência energética; considera que a Comissão tem um papel 
importante na definição de orientações a este respeito;
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5. Observa que algumas FER devem agora ser consideradas fontes de energia dotadas de 
maturidade e que os subsídios de que beneficiam devem ser progressivamente reduzidos, 
para permitir a sua reafetação a programas de investigação e desenvolvimento (I&D) e a 
FER que não são, ainda, rentáveis; solicita à Comissão que estude o impacto da prioridade 
atribuída às FER nos custos energéticos gerais;

6. Salienta que uma maior eficiência energética e mais poupanças energéticas terão um papel 
fundamental na descarbonização do setor da energia;

7. Solicita à Comissão que desenvolva melhores métodos e instrumentos para calcular e 
acompanhar os progressos que podem contribuir para a elaboração de uma abordagem da 
UE mais consistente em matéria de eficiência energética; considera que devem ser 
envidados mais esforços para ajudar as indústrias da UE a continuar a reduzir a sua 
intensidade energética;

8. Observa que uma das pedras angulares do pacote do clima e da energia da UE, o Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão (RCLE), deve poder desempenhar da melhor forma 
possível a sua principal função, ou seja, a redução das emissões de GEE, e reagir 
eficazmente aos períodos de recessão e de crescimento económico; recorda que o 
principal objetivo do RCLE da UE é reduzir as emissões de GEE, e não proporcionar aos 
investidores incentivos suficientes para o investimento em tecnologias hipocarbónicas, 
uma vez que estas devem apenas ser vistas como um objetivo secundário e não como a 
base para avaliar se o regime funciona como previsto;

9. Observa que a UE necessita de um quadro político global para 2030 que promova o 
investimento e a descarbonização a longo prazo dos setores não abrangidos pelo RCLE; 
insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a reverem os objetivos fora do 
âmbito do RCLE, preservando ao mesmo tempo a flexibilidade dada aos 
Estados-Membros de definir os seus próprios meios para atingirem os seus objetivos de 
partilha de esforços;

10. Considera que a cogeração tem um papel importante no aumento da eficiência energética 
no futuro;

Coerência dos instrumentos de política

11. Solicita aos Estados-Membros melhor cooperação e interação a nível da UE, a fim de 
tornar as medidas nacionais mais coerentes;

12. Recorda que uma política e um quadro regulamentar claros, coerentes e consistentes são 
fundamentais para ajudar a estimular os investimentos necessários nas tecnologias que 
«não comprometem o futuro» definidas no Roteiro da Energia para 2050, de forma 
rentável e sustentável;

13. Solicita à Comissão que examine as interações entre os objetivos no domínio do clima e 
da energia, a fim de alcançar as mais eficientes políticas a nível da UE, tendo em 
consideração não só o PIB nacional mas, também, a capacidade de cada Estado-Membro;

14. Considera que cabe encorajar os Estados-Membros e as regiões a reforçarem a 
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cooperação, de modo a otimizar a eficiência da expansão das energias renováveis; neste 
contexto, a Comissão tem um papel importante a desempenhar para facilitar a 
coordenação, o apoio financeiro e a preparação de análises adequadas dos recursos e do 
potencial das energias renováveis para os Estados-Membros;

15. Insta a Comissão a apresentar uma análise sobre o modo como desenvolver 
sustentavelmente fontes de energia renováveis, tendo em conta o impacto ambiental, 
aspetos relacionados com a dependência de matérias-primas e o ciclo de vida e, acima de 
tudo, sobre o modo como apoiar fontes estáveis de energia renováveis, como a energia 
hidroelétrica, a biomassa e a energia geotérmica;

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a integrarem, da forma mais completa possível, 
a agenda da eficiência dos recursos em todas as outras políticas;

17. Solicita à Comissão que avalie a evolução das poupanças energéticas na UE;

18. Insta a Comissão a criar uma base de dados em linha, de fácil acesso, sobre boas práticas 
em matéria de eficiência de recursos;

Segurança energética

19. Destaca a importância de uma estratégia energética centrada no reforço da segurança 
energética e da competitividade económica e industrial na UE, na criação de emprego, nos 
aspetos sociais e na sustentabilidade ambiental, através de medidas como a diversificação 
de vias, fornecedores e fontes de aprovisionamento e do aumento da implantação das 
FER;

20. Salienta que, ao providenciarem pela segurança energética, os Estados-Membros devem 
poder tirar proveito de todos os seus recursos energéticos internos, respeitando políticas 
que garantem a exploração, extração e utilização seguras e sustentáveis desses recursos;

21. Salienta que, à medida que a UE persegue o seu objetivo de segurança energética, é 
necessária uma reorientação para um modelo de interdependência energética entre 
Estados-Membros, assegurando a rápida conclusão do mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da infraestrutura da super-rede da UE que liga o norte e 
o sul, leste e oeste, permitirá à UE tirar o melhor partido das vantagens comparativas de 
cada Estado-Membro, e apela a um maior apoio à produção descentralizada e de 
microescala e às infraestruturas energéticas inteligentes em todos os Estados-Membros; 
sublinha, portanto, a necessidade de uma forte coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, solidariedade e transparência, tendo em conta o 
facto de decisões nacionais no domínio da política energética poderem afetar outros 
Estados-Membros; sugere que seria desejável determinar se e de que forma as 
competências e os recursos da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia 
(ACER) podem ser utilizados para a execução das tarefas acima mencionadas;

22. Considera que a falta de aplicação plena da legislação relacionada com o mercado interno 
da energia continua a ser um dos principais obstáculos à realização do mercado interno; 
realça a importância de eliminar os derradeiros pontos de estrangulamento da 
infraestrutura e os casos de deficiência do mercado, e a importância de garantir que não 
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sejam criadas novas barreiras à integração dos mercados da eletricidade e do gás;

23. Salienta que os consumidores finais da energia – cidadãos, PME e indústria – estão no 
cerne do mercado interno da energia e que devem beneficiar de preços de energia mais 
baixos, ser devidamente protegidos e corretamente informados, garantindo o acesso fácil à 
informação; para este efeito, insta a Comissão e os Estados-Membros a concretizarem, 
com urgência, a conclusão do mercado interno da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido pelo artigo 194.° do TFUE;

24. Observa que, a fim de garantir a segurança do aprovisionamento, deve existir capacidade 
suficiente para responder à procura em períodos de ponta e em períodos de dificuldades 
(políticas e tecnológicas) e que, por conseguinte, devem ser garantidos e mantidos 
sistemas de reserva e de capacidade excessiva; assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a flexibilidade da rede para responder à intermitência de 
algumas fontes de FER;

25. Observa que alguns Estados-Membros, sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes europeias de gás e de eletricidade e continuam a pagar 
preços mais elevados pelos recursos energéticos, o que afeta a sua competitividade; 
assinala que, sem investimento significativo nas infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, nenhum Estado-Membro ficar isolado das redes da 
UE não poderá ser respeitado, já que esses Estados-Membros estarão arruinados; mostra-
se favorável, a este respeito, à rápida conclusão do mercado interno da energia;

26. Solicita à Comissão que investigue as possibilidades de armazenamento de energia na UE 
e as várias alternativas tecnológicas neste domínio;

27. Salienta que a modernização da infraestrutura existente e a construção de novas 
infraestruturas de produção, transmissão, distribuição e armazenamento inteligentes e 
flexíveis são condições essenciais para um mercado da energia estável, bem integrado e 
com boas ligações, e realça que devem ser feitos investimentos em larga escala, em 
paralelo com investimentos nas redes regionais e mesmo locais;

Promover a competitividade da economia da UE

28. Considera que um mercado interno aberto e transparente, onde todas as empresas da UE e 
de países terceiros respeitam o acervo comunitário no domínio da energia, pode contribuir 
para o reforço da posição negocial dos fornecedores de energia da UE face a concorrentes 
externos;

29. Insta a Comissão a lançar um estudo para analisar novos conceitos de mercado rentáveis, 
com o objetivo de garantir eletricidade a preços razoáveis para os consumidores e impedir 
fugas de carbono; solicita à Comissão, por conseguinte, que apresente, assim que possível, 
uma avaliação e recomendações adicionais para ações suplementares que possam prevenir 
o risco de fugas de carbono causadas pela reafetação de instalações de produção fora da 
UE, centrando-se em cenários adicionais no caso de ação limitada ou de mais nenhuma 
ação em matéria de redução das emissões de carbono;

30. Observa que os principais concorrentes da UE no mercado mundial atribuem uma grande 
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importância aos desenvolvimentos tecnológicos, à inovação e à melhoria dos processos 
industriais; observa, também, que as suas economias crescem a um ritmo muito superior 
ao da UE; conclui que a UE deve dar prioridade à I&D e à inovação;

31. Convida a Comissão a desenvolver uma forma de medir a competitividade entre a UE e os 
seus principais concorrentes, baseada, por exemplo, em políticas orçamentais, I&D, 
inovação, preços de energia no setor industrial e encargos regulamentares;

32. Sublinha firmemente que qualquer futura política da UE deverá ter em conta os pontos 
fortes e fracos da sua economia, nomeadamente no âmbito de quaisquer acordos de 
comércio livre que a UE assine, especialmente o acordo de comércio livre previsto com os 
EUA (TTIP), onde os preços da energia têm baixado significativamente ao passo que os 
esforços para reduzir as emissões de GEE não são comparáveis com os progressos já 
realizados na UE;

Reconhecer as diferenças de capacidade dos Estados-Membros

33. Saúda as observações da Comissão segundo as quais os objetivos em matéria de clima e 
de energia da UE têm impactos diferentes em cada Estado-Membro e nos seus cidadãos e 
que tal justifica procurar uma base de partilha de esforços mais justa, tendo em conta o 
PIB de cada país, os resultados no domínio da redução de emissões desde 1990, as 
emissões per capita, o potencial económico e as possíveis fontes de energia renováveis e 
de eficiência energética;

34. Salienta, em conformidade com o artigo 194.° do TFUE, que os Estados-Membros são os 
principais decisores no que respeita ao seu cabaz energético e que devem poder utilizar e 
desenvolver, para as suas tecnologias e fontes de energia, diferentes abordagens 
ambientalmente corretas e social e economicamente aceitáveis;

35. Realça que a principal tendência das ações previstas deve incidir na aplicação de cenários 
de ação que tenham em conta o potencial existente nos Estados-Membros, as previsões de 
desenvolvimento de novas tecnologias rentáveis e o impacto mundial da aplicação da 
política proposta, a fim de poder sugerir objetivos de redução para os próximos anos;

36. Observa que o acesso ao capital constitui frequentemente, mesmo para os setores da 
indústria pesada, um obstáculo ao investimento em tecnologias mais limpas; solicita, por 
conseguinte, à Comissão, que estude a possibilidade de criar um fundo suscetível de 
ajudar a estimular o investimento, possivelmente financiado por uma quota-parte das 
receitas do RCLE;

A UE a nível internacional

37. Observa que alguns países emergentes e desenvolvidos estão empenhados em políticas e 
investimentos diferenciados em matéria de clima, incluindo, também, a aplicação dos seus 
próprios sistemas de comércio de emissões; 

38. Observa que é importante que a UE mantenha o seu papel de líder e que os 
Estados-Membros falem a uma só voz a fim de definir uma posição forte e comum a 
defender durante as negociações de Paris em 2015, que visarão alcançar um novo acordo 
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mundial vinculativo em matéria de clima;

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


