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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que a eficiência energética e de recursos são fundamentais para a promoção de 
um crescimento sustentável e para a luta contra as alterações climáticas e, por 
conseguinte, a médio e longo prazo, serão componentes chaves da competitividade;

2. Observa que estudos recentes da Comissão apontam para que a UE vá atingir apenas 
metade do objectivo de 20 % e que, com base nos actuais planos dos Estados-Membros, o 
objectivo global de redução de 20 % em termos de eficiência energética, estabelecido na 
estratégia Europa 2020 poderá estar seriamente comprometido, o que conduziria a 
oportunidades perdidas para o crescimento em muitos sectores e regiões e a uma perda de 
possibilidades de criação de emprego;

3. Sublinha que existe um potencial significativo para reduzir o consumo, especialmente nos 
sectores de elevada intensidade energética como a construção/imobiliário, os transportes e 
a indústria;

4. Reconhece a existência de um novo "Plano de Eficiência Energética de 2011" 
(COM(2011)01091) aprovado pela Comissão em Março de 2011, mas sugere que devem 
ser tomadas novas medidas mais restritivas;

5. Insta a Comissão, por conseguinte, a propor, desde já, objectivos nacionais juridicamente 
vinculativos em termos de eficiência energética, tendo em conta os diferentes pontos de 
partida dos Estados-Membros, o seu desempenho económico e as medidas prévias 
tomadas neste âmbito;

6. Sublinha que o Semestre Europeu para a Coordenação Ex-ante das Políticas Económicas 
deve reflectir a promoção de uma transição para uma economia sustentável do ponto de 
vista ambiental;

7. Exorta a Comissão, por conseguinte, a incluir em qualquer Análise Anual de Crescimento 
um relatório intercalar sobre os indicadores da contabilidade económica ambiental.

                                               
1 JO ..


