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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. Pede aos Estados-Membros que adaptem as redes de infra-estruturas utilizando a 
combinação de energias necessária para alcançar os objectivos fixados pela UE em 
matéria de energia renovável, redução das emissões de gases com efeito fogão e 
eficiência energética; apela, além disso, aos Estados-Membros para que completem a 
modernização das infra-estruturas energéticas da UE mediante a implementação de 
corredores de abastecimento em toda a UE, a transformação de redes simples em redes 
inteligentes, e garantindo a segurança do aprovisionamento de gás através da extensão 
das redes de gás, o que poderia contribuir para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa;

2. Sublinha o facto de que têm de ser realizados importantes investimentos na infra-
estrutura energética para alcançar o nosso objectivo de uma economia com baixas 
emissões de carbono até 2050; assinala que a não realização destes investimentos 
originaria custos muito mais elevados em termos de degradação ambiental, aumento dos 
preços da energia, maior insegurança e dependência energéticas, bem como uma 
diminuição do emprego e do bem-estar; considera que estes investimentos poderiam 
provir de fontes tanto privadas como públicas, enquanto que as receitas provenientes de 
um imposto sobre as transacções financeiras (ITF), de um imposto ecológico/sobre o 
carbono e do leilão das licenças de emissão do Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCDE) revisto poderiam ser utilizadas para colmatar o défice de financiamento 
e impulsionar os investimentos, por exemplo, a fim de adaptar as nossas redes de energia 
aos requisitos das energias renováveis;

3. Observa que são significativos os riscos vinculados à infra-estrutura energética, 
designadamente operacionais (entre outros, congestionamento, e continuidade do 
aprovisionamento), naturais (por exemplo, terramotos, inundações), ou antropogénicos e 
políticos (por exemplo, segurança, terrorismo); apela por isso a que as decisões sobre o 
desenvolvimento de redes inteligentes assentem na ponderação dos benefícios e dos 
custos, tal como previsto na Directiva 2008/114 CE relativa à identificação e designação 
das infra-estruturas críticas europeias e à avaliação da necessidade de melhorar a sua 
protecção; propõe aos Estados-Membros que estabeleçam uma cartografia dos riscos 
como instrumento para uma tomada de decisão, e que acompanhem os resultados da 
implementação de redes inteligentes a fim de melhorar a interligação das redes;

4. Apela à adopção das normas de segurança e ambientais mais elevadas possível para todas 
as infra-estruturas energéticas, nomeadamente através de programas de cooperação entre 
Estados-Membros, a fim de diminuir as reservas da opinião pública e favorecer uma 
maior aceitação pública; recomenda aos Estados-Membros que prestem informações 
adequadas aos cidadãos, à sociedade civil, aos operadores económicos e aos parceiros 
sociais sobre as redes de energia integradas e fiáveis, a segurança do aprovisionamento, a 
integração das fontes de energia renováveis, e que permitam aos consumidores beneficiar 
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das novas tecnologias e da utilização inteligente da energia, de modo a incrementar a 
eficiência energética;

5. Exorta os Estados-Membros a que modernizem as suas redes nacionais de energia e a que 
as liguem a uma rede europeia superinteligente, proporcionando ao mesmo tempo maior 
capacidade de armazenamento energético na UE e um fluxo estável e seguro de energia a 
um preço acessível; sublinha, além disso, a necessidade de que todas as redes sejam 
adaptadas de forma a permitirem a alimentação ilimitada de electricidade produzida 
através de energias renováveis, e de que as redes sejam modernizadas a fim de evitar 
perdas de energia; realça igualmente a necessidade de tomar medidas suplementares, a 
fim de ligar territórios isolados (por exemplo, ilhas e regiões periféricas) à rede europeia 
de electricidade;

6. Assinala a importância do potencial de criação de empregos “verdes” vinculado ao 
desenvolvimento de infra-estruturas energéticas (por exemplo, serviços relacionados com 
operações de seguro, I&D, tecnologia, inovação); exorta a Comissão e os Estados-
Membros a integrarem, em todas as demais políticas da UE, políticas de reconversão dos 
trabalhadores para um emprego verde;

7. Concorda com a Comissão em que uma nova metodologia permitirá concretizar projectos 
prioritários através de procedimentos de autorização mais céleres e transparentes, pelo 
que apela à Comissão e aos Estados-Membros para que adaptem os procedimentos de 
avaliação do impacto ambiental e de avaliação ambiental estratégica; realça, além disso, a 
necessidade de incrementar a participação pública no processo de tomada de decisão, o 
que pode aumentar a confiança e aceitação públicas das instalações.


