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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. Sublinha que a eficiência energética constitui a medida mais favorável no que diz respeito 
à relação custo/eficácia de modo a reduzir as emissões de CO2, entre outras, e o seu 
desenvolvimento representa uma oportunidade única para apoiar os postos de trabalho 
existentes e criar novos, diminuindo, ao mesmo, a dependência das importações de 
energia; assinala que, segundo a Comissão, as vantagens em termos de poupança de 
energia podem ultrapassar os 1000 euros anuais por agregado familiar;

2. Considera que, apesar dos progressos realizados, por exemplo, mediante a adopção do 
pacote de medidas relativo à eficiência energética, as normas e medidas em vigor no 
domínio da eficiência energética não podem, por si só, explorar plena e efectivamente do 
potencial de rentabilidade económica da poupança energética; nota que as políticas 
conduzidas até ao final de 2009 tiveram por efeito uma poupança de cerca de 9% em 
relação às projecções para 2020 e que, por conseguinte, sem medidas adicionais, não será 
possível alcançar o objectivo de 20% de poupanças de energia economicamente eficazes 
fixado para Estratégia UE 2020;

3. Sublinha que, apesar de a UE ter estabelecido um objectivo vinculativo de, em 2020, 20% 
da energia provir de fontes renováveis e de ter uma directiva em vigor que define o meio 
de atingir este objectivo, a eficácia energética, que é um instrumento mais favorável em 
termos de custo/eficácia, não dispõe de uma regulamentação semelhante; considera, no 
entanto, ser adequado que o nível de investimento previsto pela futura legislação da UE 
seja o mesmo, quer no domínio da eficácia energética, quer no âmbito das fontes de 
energia renováveis; insta a Comissão a apresentar, até ao final de 2010, uma proposta 
legislativa semelhante à Directiva relativa às fontes de energia renováveis que introduziria 
um objectivo vinculativo de uma redução do consumo de energia de 25% a alcançar 
através de medidas de eficiência energética;

4. Salienta que devem continuar a ser promovidas as energias renováveis e que os governos 
dos Estados-Membros se devem comprometer a adoptar um quadro jurídico a longo prazo 
que garanta os investimentos a longo prazo e a abertura dos mercados; considera que é 
necessário conduzir uma política de subvenções razoáveis para criar incentivos que 
permitam o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, a redução dos custos;

5. Salienta a importância das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na melhoria 
da eficiência energética e sublinha o papel crucial que estas tecnologias – em particular os 
contadores e as redes inteligentes – desempenham na integração das fontes renováveis de 
energia no abastecimento de energia;

6. Sublinha que a fixação de objectivos a longo prazo também se reveste de importância 
crucial para os agentes económicos e propõe, por conseguinte, objectivos a longo prazo 
para reduzir o consumo de energia em 42% até 2030 e em 75% até 2050;
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7. Insta à adopção de medidas para combater os efeitos de "ricochete", velando por que o 
impacto das melhorias tecnológicas não seja neutralizado por pressões no sentido de 
baixar os preços da energia e por um aumento do consumo;

8. Sublinha que a aplicação adequada da Directiva relativa à concepção ecológica constitui 
uma prioridade fundamental e reitera que a directiva prevê desde já medidas de aplicação 
relativamente a 12 grupos de produtos desde 2007; insiste em que a Comissão e os 
Estados-Membros melhorem a supervisão do mercado para garantir a conformidade, em 
particular, no caso dos produtos importados, e insta a Comissão e os Estados-Membros a 
melhorarem a comunicação sobre essas medidas; salienta a obrigação prevista nesta 
directiva de fixar requisitos mínimos ao nível dos menores custos ao longo do ciclo de 
vida, tendo em conta os "top-runners", isto é, os produtos do mercado com melhor 
desempenho;

9. Incentiva a Comissão a apoiar as medidas nacionais que consistam em incentivos fiscais 
ou subvenções compatíveis com as normas comunitárias relativas aos auxílios estatais, a 
fim de estimular a procura de serviços de eficiência energética;

10. Salienta que, sem prejuízo da aplicação adequada da Directiva relativa à concepção 
ecológica, o melhor modo de aumentar os níveis de eficiência energética nalguns sectores 
específicos seria a utilização de sistemas integrados; solicita à Comissão que examine 
estas possibilidades atentamente e proponha instrumentos legislativos adequados que 
permitam a aplicação de uma abordagem diferente para tratar a eficiência energética na 
perspectiva dos sistemas e não unicamente dos produtos;

11. Deplora os escassos progressos realizados e a perda de ambição a nível das medidas de 
aplicação da concepção ecológica no que se refere a produtos que são grandes utilizadores 
de energia, como os esquentadores e as caldeiras; receia que isto possa traduzir uma falta 
de apoio político da Comissão à realização dos objectivos em matéria de eficiência 
energética;

12. Considera que todos os instrumentos, nomeadamente a tributação dos veículos e dos 
combustíveis, a rotulagem, as normas mínimas em matéria de eficiência e as medidas de 
melhoria e incentivo dos transportes públicos, são necessários para combater as emissões 
dos transportes;

13. Exorta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa de reformulação da Directiva 
relativa aos serviços no sector da energia que inclua obrigações para que os fornecedores 
de energia reduzam o consumo energético; insiste no facto de que esta proposta deva 
assegurar uma participação adequada das PME nas actividades de promoção da eficiência 
energética e, simultaneamente, incentivar os agregados familiares a participar neste 
mesmo objectivo;

14. Solicita à Comissão que apoie e promova a criação e o desenvolvimento de uma rede 
europeia de corrente contínua de alta tensão (CCAT) que permita optimizar a exploração 
das energias renováveis, em particular a energia eólica e a energia hidroeléctrica; esta rede 
permitiria o transporte de energia a longa distância com reduzidas perdas, o que 
possibilitaria a realização de sinergias entre todas as fontes de energia renováveis;
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15. Sublinha a importância da produção combinada de calor e de electricidade (PCCE) e, em 
particular, da micro-cogeração para as habitações que podem albergar entre 1 a 3 famílias, 
e solicita à Comissão que analise os instrumentos regulamentares e financeiros essenciais 
para explorar plenamente o seu potencial e apresente as iniciativas ou medidas 
regulamentares necessárias.

16. Salienta a importância de uma rede de produção combinada de calor e de electricidade ou 
de trigeração, que permita, na prática, duplicar a eficiência energética geral; considera, 
além disso, que o armazenamento de calor ou de frio poderia conferir flexibilidade à rede 
durante as horas de ponta, na medida em que permite a produção de electricidade e o 
armazenamento de calor quando a produção ultrapassa a procura local;

17. Solicita a adopção de um quadro regulamentar que garanta, a longo prazo, que todos os 
edifícios, incluindo os já existentes, tenham um impacto climático neutro até 2050;

18. Salienta que as informações sobre os recursos financeiros que podem ser concedidos a 
acções e projectos no âmbito da eficiência energética devem ser claras (tal como existem 
rubricas orçamentais claramente definidas para medidas similares no âmbito das energias 
renováveis); solicita, a este respeito, que se faça uma utilização óptima dos recursos 
disponíveis, por exemplo, nos Fundos Estruturais e de Coesão, nos fundos ELENA e nos 
montantes restantes do Plano de Recuperação da Economia Europeia (PREE), susceptíveis 
de serem atribuídos a projectos no domínio da eficiência energética ou das energias 
renováveis; considera que, aquando da criação de novos instrumentos financeiros, é 
necessário ter em conta estes e outros instrumentos já disponíveis nos Estados-Membros, a 
fim de criar sinergias e evitar sobreposições;

19. Sublinha a importância de um financiamento adequado da eficiência energética, utilizando 
uma parte das receitas obtidas com os leilões realizados no âmbito do regime de comércio 
de emissões; insiste em que seja conferida prioridade à eficiência energética no âmbito do 
Oitavo Programa-Quadro de Investigação;

20. Recomenda a criação de fundos de eficiência energética nos diferentes Estados-Membros 
ou, em alternativa, a criação de um Fundo Europeu para a Eficiência Energética; considera 
que a dotação dos fundos ou do Fundo Europeu deve ascender a 2 mil milhões de euros 
por ano, no mínimo;

21. Insta a Comissão a desenvolver, à escala europeia, instrumentos adequados de apoio à 
eficiência energética e a coordená-los com os Estados-Membros a fim de criar mais 
incentivos e atingir o objectivo de redução das emissões de CO2 o mais rapidamente 
possível;

22. Salienta que a plena integração dos critérios de eficiência energética nas políticas em 
matéria de contratos públicos deveria figurar entre os objectivos do novo Plano de Acção 
para a Eficiência Energética;

23. Considera que a eficiência energética deve ser integrada em todos os domínios políticos 
relevantes, tais como o financiamento, o desenvolvimento regional e urbano, os 
transportes, a agricultura, a política industrial e a educação; considera que a definição 
sistemática da eficiência energética como critério para a adjudicação de contratos públicos 
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e a sua inclusão como requisito nos projectos de financiamento público conferiria um 
importante impulso a esta política;

24. Considera que abordar simultaneamente a poluição luminosa e a eficiência energética, 
substituindo a iluminação pública clássica e os projectores nos edifícios importantes das 
cidades por um sistema de iluminação mais eficiente e directo, pode constituir uma 
vantagem;

25. Insiste que deve ser conferida mais importância à análise das consequências das normas 
de eficiência energética, incluindo a relação entre o preço e a qualidade do produto final, o 
impacto da eficiência energética e as vantagens para o consumidor; reconhece que a 
Comissão analisa todos estes efeitos, mas insiste que a Comissão e os Estados-Membros 
devem fazer muito mais esforços no que diz respeito à comunicação e ao controlo de 
todos os produtos, nomeadamente importados, como, por exemplo, as lâmpadas 
eficientes;

26. Solicita a adopção de estratégias europeias de sensibilização e formação no domínio da 
eficiência energética; considera que o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias e 
sistemas de eficiência energética requerem uma formação específica dos recursos 
humanos em questão (construtores, instaladores, arquitectos, peritos, fabricantes, etc.), 
nomeadamente para efeitos da directiva relativa à eficiência energética dos edifícios1;  
salienta, além disso, que têm de ser preparados programas de sensibilização para informar 
os consumidores e as PME sobre as formas de reduzir o consumo de energia, que poderia 
resultar de um esforço combinado das agências nacionais de energia e das câmaras de 
comércio; solicita à Comissão que inclua a educação no domínio da eficiência energética 
no Plano de Acção para a Eficiência Energética revisto;

27. Salienta que uma das vantagens dos veículos eléctricos é o seu contributo para a melhoria 
da qualidade do ar nos meios urbanos; insta a Comissão a avaliar criteriosamente o 
impacto da utilização generalizada dos automóveis eléctricos em termos de eficiência 
energética e de cumprimento dos objectivos de redução das emissões de CO2;

28. Salienta que, para alcançar os referidos objectivos de eficiência energética, é essencial 
investir no sector dos transportes, em particular nos sistemas de transportes ferroviários e 
urbanos, a fim de reduzir ao mínimo a utilização dos modos de transporte que consomem 
mais energia;

29. Insta a Comissão a atribuir um papel de relevo à eficiência energética no próximo Livro 
Branco sobre o futuro dos transportes, incluindo propostas de normas mais rigorosas para 
a eficiência dos veículos e a gestão da velocidade, a promoção da evolução para formas de 
transporte e transportes públicos com menor consumo de energia, bem como o fomento 
dos combustíveis renováveis e alternativos;

30. Considera que é necessário evitar as perdas de biogás e de calor nos processos de 
tratamento de resíduos mediante a recuperação e geração de vapor e/ou electricidade; 
considera ainda que não devem ser concedidas licenças a instalações de tratamento de 

                                               
1 Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 Maio 2010, relativa ao 

desempenho energético dos edifícios (reformulação).
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resíduos que não disponham de dispositivos de recuperação de calor ou de geração de 
energia;

31. Atribui grande importância aos processos de planeamento à escala europeia; considera que 
deve ser dada a devida atenção ao Plano de Acção no Sector da Energia 2011-2020; 
considera que deve ser apresentado quanto antes o novo Plano de Acção para Eficiência 
Energética e que a eficiência energética deve desempenhar um papel importante no futuro 
roteiro para uma economia e um sistema energético com baixas emissões de carbono até 
2050;

32. Salienta que, ainda que a poupança energética ofereça novas oportunidades às empresas, o 
mercado dos serviços energéticos continua a ser limitado e o número de empresas que é 
ainda muito reduzido na maioria dos países; considera que as empresas activas no domínio 
dos serviços energéticos podem incentivar acções e ajudar a oferecer soluções financeiras 
em todos os sectores finais da energia; considera que é necessário fomentar a renovação e 
a utilização de aparelhos energeticamente eficientes no sector da construção, que, no 
sector dos transportes, devem ser utilizados os veículos eficientes de forma optimizada e 
que, na indústria, é necessário centrar a atenção no grande potencial de poupança que 
representam processos mais eficientes;

33. Salienta que, logo a seguir à melhoria da eficiência energética na fonte (ou seja, na
produção de energia primária), luta contra as perdas de energia (eléctrica) durante o 
transporte nas redes deve ser considerada uma prioridade; considera que a evolução para 
um sistema de produção mais descentralizado permitiria reduzir as distâncias de transporte 
e, consequentemente, as perdas de energia durante o transporte;

34. Insta o sector das indústrias (petro)químicas em toda a UE a reforçar a recuperação 
energética durante a queima na tocha;

35. Salienta que a melhoria da eficiência dos recursos contribui igualmente para a obtenção de 
ganhos de eficiência energética.
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