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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 eficácia 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. 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 
método de execução deste 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%;

3. 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;

4. 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;

5. 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 eficácia 
energética;

6. 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.


