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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um roteiro de transição para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050
(2011/2095(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Um roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica competitica em 2050" (COM(2011)0112) e os documentos de 
trabalho que a acompanham (SEC(2011)0288) e (SEC(2011)0289),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Análise das opções para ir além do 
objectivo de 20 % de redução das emissões de gases com efeito de estufa e avaliação do 
risco de fuga de carbono" (COM(2010)0265) e o documento que a acompanha 
(SEC(2010)0650),

– Tendo em conta o Pacote sobre o Clima e a Energia da UE,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A7-0000/2011),

A. Considerando que o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu manifestaram a sua 
ambição de assegurar a redução em 80-95% das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2050;

B. Considerando que a União Europeia deve chegar a acordo sobre as metas específicas para 
a redução de tais emissões, a fim de fornecer a base e o enquadramento dos actos 
legislativos necessários e de outras medidas;

C. Considerando que o sector da indústria deve ser claramente informado da estratégia 
hipocarbónica europeia para fazer investimentos a longo prazo;

1. Reconhece os benefícios da criação de uma economia hipocarbónica para os 
Estados-Membros; apoia, portanto, o roteiro da Comissão para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, bem como a sua trajectória, os marcos específicos 
para as reduções de emissões domésticas em 40%, 60% e 80% até 2030, 2040 e 2050 
respectivamente, e os vários marcos para sectores específicos, enquanto base para propor 
iniciativas legislativas, entre outras, relacionadas com a política económica e climática;

2. Convida a Comissão a apresentar, nos próximos dois anos, as medidas necessárias ao 
cumprimento dos objectivos para 2030, tendo em conta as capacidades e o potencial 
específicos de cada país, bem como os progressos logrados a nível internacional no 
domínio da luta contra as alterações climáticas;

Dimensão internacional

3. Nota que o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias hipocarbónicas estão a evoluir 
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rapidamente a nível mundial e que a competitividade futura da Europa dependerá do 
aumento dos seus níveis de investimento, que actualmente registam um grande atraso em 
relação a alguns países, como a China, em proporção do PIB;

O Regime de Comércio de Licenças de Emissão 

4. Reconhece que o Regime de Comércio de Licenças de Emissão (RCLE) da UE é o 
principal meio de redução das emissões industriais e de promoção do investimento em 
tecnologias hipocarbónicas; no entanto, admite que o preço do carbono é muito mais 
baixo do que se previa inicialmente, não sendo suficiente para incentivar os investimentos 
necessários; 

5. Constata que, em função do enorme excedente de licenças actualmente detidas por 
empresas, juntamente com os melhoramentos previstos para o futuro em matéria de 
eficiência energética, não haverá uma recuperação significativa dos preços do carbono se 
não forem realizadas reformas;

6. Solicita à Comissão que adopte medidas que corrijam as falhas do RCLE e que lhe 
permitam funcionar nos moldes originalmente previstos, particularmente através da 
aplicação das seguintes etapas antes do fim de 2012:

(a) redimensionar o regime antes do início da terceira fase, mediante a constituição de 
uma reserva de licenças, a fim de restaurar a escassez de emissões e, portanto, de cumprir 
as medidas de eficiência energética e o objectivo inicial de criar incentivos para o 
investimento nas tecnologias hipocarbónicas, propondo, posteriormente, um acto 
legislativo que viabilize a eliminação das referidas licenças;

(b) propor, antes do fim de 2013, legislação que altere, logo que possível, o requisito de 
redução anual linear de 1,74% para um valor que seja suficiente para preencher os 
requisitos da meta de redução de CO2 até 2050;

(c) propor legislação que estabeleça, com a brevidade possível, um preço mínimo para a 
venda em leilão das reservas;

Fugas de carbono

7. Solicita à Comissão que publique dados pormenorizados sobre a contribuição real da UE 
para a redução das emissões globais de CO2 desde 1990, tendo em consideração o seu 
consumo de produtos fabricados actualmente noutros locais;

8. Exorta a Comissão a realizar uma análise dos sectores nos quais a atribuição de licenças a 
título gratuito não é suficiente para prevenir a fuga de carbono e recomenda que a 
Comissão apresente propostas de medidas de ajustamento fronteiriço, solicitando aos 
importadores de produtos destes sectores que comprem um número de licenças 
equivalente ao que seria requerido caso o produto tivesse sido fabricado na UE;

Eficiência energética

9. Solicita a aceleração dos trabalhos, no âmbito da Directiva relativa à concepção ecológica 
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(2009/125/CE), para que as medidas de aplicação sejam fixadas a um nível próximo do 
nível dos Estados-Membros que atingiram melhores resultados e para que se estabeleçam 
requisitos mínimos também para os produtos não eléctricos;

Energias renováveis

10. Exorta a Comissão a encorajar a produção sustentável de biomassa; reitera que o 
cumprimento da meta da UE em matéria de uso de biocombustíveis não deve resultar na 
libertação de quantidades desproporcionadas de gases com efeito de estufa; 

Investigação

11. Insta a Comissão a assegurar que o programa Horizonte 2020 dê prioridade à necessidade 
de desenvolver tecnologias com baixas emissões de dióxido de carbono, a fim de 
estimular a competitividade da UE; 

Captura e armazenagem de carbono

12. Reconhece a importância da aplicação da tecnologia CAC se os objectivos de redução de 
emissões de dióxido de carbono tiverem de ser atingidos com o menor custo possível e 
admite que os atrasos processuais, a escassez de recursos financeiros e a falta de empenho 
de alguns Estados-Membros irão provavelmente frustrar o cumprimento da ambição do 
Conselho Europeu de colocar em operação doze projectos de demonstração CAC até 
2015; solicita à Comissão que publique um Plano de Acção CAC;

Roteiros nacionais e sectoriais

13. Saúda a criação de estratégias hipocarbónicas por parte de alguns Estados-Membros, mas 
solicita que as mesmas sejam colocadas em prática antes de Julho de 2013; insiste na 
apresentação, por parte da Comissão, de propostas legislativas que exijam a elaboração de 
estratégias hipocarbónicas, caso a totalidade dos Estados-Membros não se comprometa a 
fazê-lo até ao final de 2012;

14. Exorta os grupos das indústrias relevantes a elaborarem roteiros de sectores específicos 
que estabeleçam a melhor forma de cumprir os objectivos da UE de baixa emissão de 
carbono, incluindo os níveis de investimento necessários e as fontes de financiamento;

Produção de electricidade 

15. Insiste na necessidade de evitar o risco de dependência generalizada do carbono; solicita à 
Comissão que apresente, antes do fim de 2013, propostas legislativas que veiculem um 
sinal claro e a longo prazo aos investidores, exigindo que, a partir de 2015, as novas fontes 
de produção de electricidade que emitam mais de 100g CO2/kWh não tenham permissão 
para operar durante mais de dez anos, a menos que se destinem exclusivamente a 
instalações preparadas para picos de carga e que a sua utilização esteja limitada a 10% do 
período total de um ano;

Indústria

16. Reitera que o apoio da EU à "economia ecológica" deve implicar o reconhecimento do 
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importante investimento feito pelas indústrias que habitualmente promovem significativas 
reduções da utilização de recursos e das emissões de CO2;

Transportes

17. Saúda os progressos inesperados atingidos, desde 2007, pelos fabricantes de veículos em 
matéria de redução de emissões de CO2 provenientes de carros de passageiros, e salienta a 
importância de acelerar os progressos em termos da eficiência do combustível; afirma que 
a Comissão, ao preparar a sua futura revisão, deve apresentar propostas que assegurem 
que a média de emissões de CO2 provenientes de novos carros não ultrapassa os valores 
estabelecidos de 95g/km até 2020 e 70g/km até 2025;

Agricultura

18. Solicita à Comissão que apresente medidas específicas de redução de emissões de gases 
com efeito de estufa e de promoção de uma maior eficiência na utilização de terras 
agrícolas;

Financiamento

19. Apoia as propostas da Comissão para o Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 no 
sentido de providenciar financiamento específico para o aumento do investimento e a 
promoção do desenvolvimento e da aplicação de tecnologias com baixas emissões de 
carbono; concorda com a intenção de estabelecer o valor do financiamento relacionado 
com o clima em 20% do total do QFP e reitera que devem ser criadas disposições para que 
o mesmo seja eficazmente controlado;

Medidas adicionais

20. Insta a Comissão a apresentar, até ao final de 2012, propostas ambiciosas para a redução 
de emissões de metano e gases fluorados;

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Para que a Europa seja capaz de assegurar o seu futuro industrial, os níveis de investimento 
têm de aumentar significativamente. O sector da produção de energia eléctrica, em particular, 
necessita de clareza e segurança, uma vez que há que tomar decisões sobre as centrais 
eléctricas destinadas a operar ainda nos próximos 30 ou 40 anos. Para tal, a aprovação do 
Roteiro de transição para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050, apresentado 
pela Comissão Europeia, será uma importante ajuda enquanto base do processo de decisão 
política.  O roteiro criará um quadro para novos actos legislativos e outras medidas que
definirão a natureza do investimento.

A fim de preencher os seus requisitos, é ainda fundamental assegurar que o Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCLE) forneça aos investidores os sinais positivos 
inicialmente previstos. O mecanismo de fixação de preços do RCLE deveria ter dado à 
indústria o estímulo necessário à promoção de investimentos que garantissem a redução de 
emissões de CO2 com o menor custo possível. Porém, o excesso de licenças é hoje uma 
realidade, tendo reduzido o seu preço ao ponto de quase não contribuir para a orientação dos 
investimentos. A menos que se tomem medidas para corrigir este mecanismo, é pouco 
provável que os preços recuperem para os níveis previstos aquando da aprovação da 
legislação. Temos de "reparar" o RCLE. 
Para combater o aquecimento global, as emissões de CO2 têm de ser reduzidas a nível 
mundial. Os mais recentes dados não são animadores; as emissões aumentaram 6% durante 
2010. O dióxido de carbono está a acumular-se na atmosfera a um ritmo acelerado. Um estudo 
recente, realizado por cientistas que manifestaram as suas dúvidas sobre a existência do 
aquecimento global, concluiu que as temperaturas estão efectivamente a subir, a uma taxa 
muito próxima da estimada pelo Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas da 
ONU. Os Estados-Membros da UE foram dos primeiros do mundo a industrializar e aumentar 
significativamente o uso de combustíveis fósseis; agora, é nossa responsabilidade exercer a 
liderança através da redução das nossas emissões de CO2.

Alguns temem que a adopção do Roteiro, juntamente com a trajectória e os marcos de 
redução de emissões nele propostos, prejudique a competitividade europeia - e sem grandes 
ganhos. Actualmente, a UE é responsável por apenas 11% das emissões globais de CO2 e as 
nossas acções isoladas não serão suficientes para travar o processo de aquecimento. De 
qualquer modo, o relator defende que investir no desenvolvimento de uma economia 
hipocarbónica reforçaria a posição competitiva da Europa, em vez de a enfraquecer; de facto, 
considera-a essencial à nossa auto-protecção. É frequente referir que a China ainda depende 
em 70% do carvão enquanto fonte de electricidade, mas este país é também o maior promotor 
do mundo de energias renováveis e de energia nuclear. O seu actual plano quinquenal dá 
prioridade a investimentos ecológicos hipocarbónicos a uma escala bastante superior ao 
previsto nos planos da Europa. Temos de apoiar urgentemente as tecnologias vencedoras e 
investir em processos que utilizem a energia e os recursos de uma forma muito mais eficiente. 

A vantagem de estabelecer metas ambiciosas é ilustrada pelo rápido sucesso alcançado nos 
últimos anos em matéria de redução de emissões de CO2 provenientes dos veículos de 
passageiros. O aumento da eficiência dos seus combustíveis ajuda a contrabalançar as 
consequências do aumento dos preços do combustível para os condutores e, ao contrário do 
que foi afirmado aquando da apresentação da proposta de legislação da UE, o preço médio 
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dos carros novos baixou em termos reais. Podemos ainda mencionar os investimentos feitos 
por empresas como a Rolls Royce no desenvolvimento de motores de aeronaves mais 
eficientes em termos de consumo de combustível. Devemos, assim, ambicionar para a Europa 
uma indústria de ponta, de alta tecnologia e com profissionais altamente qualificados que 
criem os produtos de que necessitamos utilizando menos recursos e emitindo menos CO2 no 
fabrico dos mesmos. O que procuramos é a autêntica "economia ecológica". 

Algumas indústrias de elevada intensidade energética manifestaram os seus receios sobre a 
"fuga de carbono" ou a possibilidade de algumas empresas saírem da Europa para evitarem 
custos mais elevados, resultantes das medidas tomadas para reduzir as emissões de CO2. Tais 
desenvolvimentos não seriam certamente positivos para a economia da Europa, nem 
ajudariam a reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa a nível global. Se uma tal 
evolução se verificar, devem ser tomadas medidas de protecção ou compensação para as 
indústrias em causa. No entanto, os dados indicam que o nível de ameaça é bastante 
exagerado. Devemos ter em atenção os grupos de interesses do sector que procuram justificar 
pedidos de assistência sob pretextos falaciosos.
A Europa deve tomar consciência da urgência que a situação impõe, sob pena de correr o 
risco de "perder a corrida" e para ser capaz de manter uma economia competitiva.  A tomada 
de decisões foi, demasiadas vezes, lenta ao ponto de ser esclerótica.  É necessário falar menos 
e agir mais. Há um exemplo que ilustra bem o problema. Em Março de 2007, o Conselho 
Europeu decidiu colocar em operação até 12 projectos de demonstração de captação e 
armazenamento de carbono até 2015. Cinco anos mais tarde, no momento em que este 
relatório é apresentado ao Parlamento, ainda não identificámos a localização de nenhuma das 
instalações de demonstração que deveríamos apoiar financeiramente, nem lançámos um único 
concurso público. Se compararmos esta actuação com os progressos de transformação da 
China no mesmo período de cinco anos, a Europa sairá a perder. 
É essencial que a UE tome medidas decisivas, caso não queira ficar para trás. A aprovação do 
roteiro e o estabelecimento de objectivos ambiciosos no que respeita ao desenvolvimento de 
uma economia hipocarbónica constituem uma oportunidade para incentivar o progresso. 

Observações
O presente projecto de relatório foi condicionado pelas restrições à extensão dos documentos 
estabelecidas pelo Parlamento. A intenção do relator é complementar as propostas nele 
contidas com um número significativo de alterações. 

O relator acolheu favoravelmente as muitas sugestões que lhe foram feitas pelos colegas do 
Parlamento Europeu; pelos representantes de algumas organizações, tais como Amcham, 
Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, 
Eurelectric, Eurogas, Associação Europeia do Alumínio, Comité Económico e Social 
Europeu, Europia, EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, 
Prince of Wales Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E e WWF; pelos 
representantes dos governos francês, holandês, dinamarquês e britânico; pelo Professor 
Michael Grubb e por Michela Beltracchi, Poppy Kalesi e Nick Campbell. Agradece em 
particular a Sarah Deblock, Roger Chadwick e Edwin Koekkoek pelo aconselhamento. 
O relator é o único responsável pelas propostas que decidiu incluir no presente projecto de 
relatório.


