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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 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. Regozija-se com a comunicação da Comissão e salienta a necessidade de propostas 
políticas concretas; considera que é essencial acordar o sentido da política da UE a longo 
prazo, uma vez definidos os objetivos da estratégia Europa 2020, no interesse de dar 
previsibilidade à indústria e aos consumidores;

2. Salienta ser de importância crucial que os Estados-Membros e a Comissão garantam a 
execução atempada, correta e plena da legislação existente, incluindo o trabalho de 
regulamentação preconizado no terceiro pacote do mercado interno da energia e as normas 
de concorrência justa em relação a todas as empresas do setor energético que operam no 
território da União, a fim de conseguir um mercado interno europeu da energia integrado e 
competitivo até 2014; exorta a Comissão e a Agência de Cooperação dos Reguladores da 
Energia (ACRE) a monitorizarem de forma mais rigorosa as medidas nacionais de 
execução e a desenvolverem novos modelos empresariais;

3. Destaca a importância do mercado interno da energia e salienta que terão de ser efetuados 
esforços consideráveis para diminuir a dependência energética de países terceiros e para 
que a UE atinja maior autossuficiência e autoprodução em 2050; solicita aos Estados-
Membros que implementem as diretrizes das redes transeuropeias da energia e que 
assegurem a interconectividade e a interoperabilidade energética a nível da UE;

4. Considera que é necessário um mercado interno europeu da energia aberto, transparente, 
integrado, harmonizado e competitivo para se conseguir obter preços competitivos para a 
energia, segurança do abastecimento e sustentabilidade, bem como uma implantação 
eficaz de energias renováveis e de fontes não convencionais em grande escala, e que a 
conclusão do referido mercado continua a ser um desafio considerável para todos os 
Estados-Membros; regozija-se com a liberalização do mercado interno da energia 
enquanto passo necessário para reduzir os custos da eletricidade e do gás para os 
consumidores, assegurando simultaneamente que os mercados da energia serão mais 
transparentes e controlados de forma mais adequada, com o objetivo de assegurar preços 
competitivos e justos para o consumidor; para tal, é também essencial garantir um bom 
funcionamento das agências nacionais de regulação e a sua coordenação a nível europeu;

5. Considera que a transição para uma economia hipocarbónica e eficiente do ponto de vista 
energético representa uma oportunidade não só para a sustentabilidade mas também para a 
segurança do abastecimento e a competitividade na Europa e que a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa pode constituir uma vantagem competitiva no crescente 
mercado mundial de bens e serviços relacionados com a energia; salienta que tal constitui 
uma oportunidade para as PME europeias que operam no mercado das energias 
renováveis, que poderá imprimir um excelente impulso ao desenvolvimento do 
empreendedorismo e da inovação e poderá constituir um dos principais recursos para a 
criação de empregos;

6. Sublinha que a eficiência energética é uma forma altamente eficiente do ponto de vista 



PE496.509v02-00 4/7 AD\920577PT.doc

PT

dos custos de a Europa atingir os seus objetivos nos domínios da energia, das alterações 
climáticas e a nível económico; lembra o enorme potencial da eficiência energética para 
limitar a nossa dependência da energia importada e relançar a economia; reconhece que a 
evolução para uma economia mais eficiente do ponto de vista energético aceleraria a 
difusão de soluções tecnologicamente inovadoras e melhoraria a competitividade 
industrial da União, impulsionando o crescimento económico e a criação de postos de 
trabalho de alta qualidade em diversos setores ligados à eficiência energética;

7. Realça a necessidade de apoiar os pequenos produtores descentralizados de energias 
renováveis, incluindo órgãos do poder regional e local, de modo a facilitar a sua 
integração na rede, devendo as autoridades regionais e locais continuar a beneficiar de 
acesso simplificado ao financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) para a 
energia sustentável; 

8. Chama a atenção para o facto de o atual sistema de promoção das energias renováveis ser 
economicamente ineficaz, devido à existência de muitos programas diferentes em todos os 
Estados-Membros; solicita um enquadramento político claro a nível da União para 
promover estrategicamente os investimentos economicamente eficazes na energia 
hipocarbónica a nível local, regional, nacional e da União;

9. Salienta que a definição do cabaz energético, ainda que seja da responsabilidade de cada 
Estado-Membro, deve ser feita tendo em conta os objetivos comuns e eventualmente ser 
alvo de uma abordagem europeia coordenada, sob pena de não se atingirem as metas 
propostas, nomeadamente em matéria de esforços de combinação de fontes de energia 
renovável; relembra que só é possível prever a necessidade aproximada de investimento 
em infraestruturas energéticas estimando qual seja, em 2030, a configuração desse cabaz;

10. Salienta o papel da energia no fomento do crescimento e da competitividade na UE; 
exorta a Comissão a propor uma estratégia pós-2020 e a apresentar um quadro político 
para 2030 relativo à política energética europeia que inclua uma única meta de redução 
dos gases com efeito de estufa compatível com os objetivos de descarbonização da UE 
para 2050 e assente numa avaliação de impacto; incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão presentemente a empreender para alcançar os atuais 
objetivos de 2020 no domínio da política energética da UE;

11. Considera prioritário focar a atenção da União e dos Estados-Membros no investimento 
em infraestruturas que favoreçam a segurança e a modernização do aprovisionamento 
energético, tendo em conta que o modo mais eficaz de incentivar estes investimentos a 
longo prazo é combiná-los com medidas regulatórias e fiscais concretas e políticas 
públicas internas adequadas;

12. Realça que o impacto da tecnologia de captura, transporte e armazenamento de CO2 
(CAC) é ainda uma incógnita: constata que as Perspetivas Energéticas Mundiais (World 
Energy Outlook) relativas a 2012 realçaram o papel da CAC em certos cenários políticos; 
reconhece que existem preocupações junto do público em relação a esta tecnologia e 
solicita à Comissão que elabore um relatório intercalar de avaliação dos resultados obtidos 
com a utilização de tecnologias experimentais financiadas pela UE para centrais 
termoelétricas a carvão;



AD\920577PT.doc 5/7 PE496.509v02-00

PT

13. Realça o papel das redes inteligentes para permitir uma comunicação bidirecional entre 
consumidores e produtores de eletricidade e salienta que as redes inteligentes podem 
permitir aos consumidores observar e adaptar o seu consumo de eletricidade; salienta que 
programas sólidos de proteção de dados pessoais e de educação dos consumidores, tais 
como campanhas de informação em escolas e universidades, são essenciais, em particular 
se os sistemas de contagem em tempo real vierem a ter um verdadeiro impacto; salienta 
que os Estados-Membros devem disponibilizar informações em sítios Web para 
consumidores e que todos os intervenientes relevantes, como construtores, arquitetos e 
fornecedores de equipamento de aquecimento, arrefecimento e eletricidade, devem 
recolher informação atualizada e comparar os preços e comparar serviços, para que assim 
possam escolher o fornecedor de energia que mais lhes convier;

14. Considera essencial que se promova o papel das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) e que exista uma forte aposta europeia em inovação e investigação, 
uma vez que o desenvolvimento de tecnologias inovadoras contribuirá para uma maior 
segurança no setor e para atrair investimentos;

15. Chama a atenção para a Política Energética para a Europa, que reconhece a contribuição 
da energia nuclear nos domínios da competitividade, da rentabilidade, da redução das 
emissões de CO2 e da segurança do abastecimento; realça que as tecnologias da energia 
nuclear têm potencial para cumprir os objetivos climáticos e energéticos tanto a curto 
como a longo prazo, desde que cumpridas todas as exigências de segurança do seu 
funcionamento e considerado todo o ciclo de vida dos respetivos projetos;

16. Reconhece que instrumentos como impostos sobre a energia ou o carbono e os regimes de 
comércio de licenças de emissão são fatores essenciais para alcançar as metas de redução 
das emissões de uma forma rentável mas considera que, em última instância, irão 
sobrecarregar os consumidores com preços da energia mais elevados;

17. Salienta a importância da redução do consumo total de energia e do aumento da eficiência 
energética no setor dos transportes, incluindo o planeamento dos transportes e o apoio aos 
transportes públicos a nível dos Estados-Membros, destaca também a necessidade de 
acelerar os projetos de energias renováveis ao abrigo do programa relativo às redes 
transeuropeias de transportes e de energia (RTE-T e RTE-E);

18. Salienta o papel dos objetivos nacionais em matéria de energia produzida a partir de 
biocombustíveis e outros combustíveis renováveis para o transporte, por serem essenciais 
para alcançar os objetivos definidos na comunicação da Comissão; chama a atenção para o 
facto de estes objetivos proporcionarem certeza aos investidores e incentivarem o 
desenvolvimento de recursos renováveis; contudo, realça a importância de incentivar a 
utilização de biocombustíveis de segunda geração produzidos a partir de resíduos e outros 
materiais de celulose não alimentares;

19. Considera que os Estados-Membros devem incentivar as autoridades locais e regionais a 
instituir planos de ação em matéria de energias renováveis e tomar medidas para 
sensibilizar o público para os benefícios da energia produzida a partir de fontes 
renováveis;

20. Considera que se deve clarificar o que pode ser feito através da política energética e da 
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política social respetivamente; realça que todos os cenários apresentados pela Comissão 
apontam para um aumento do custo da energia e dos transportes e representarão um 
aumento das despesas efetuadas pelos consumidores e pelas PME; entende que os 
Estados-Membros deveriam desenvolver medidas que assegurassem energia disponível, 
acessível e a preços acessíveis para todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis 
da sociedade;

21. Considera que a educação para a energia é a chave para a mudança de comportamentos e é 
um dos instrumentos fundamentais para a construção de um novo modelo de 
desenvolvimento sustentável; insta a Comissão Europeia a, no próximo quadro financeiro 
plurianual, dedicar à educação para a energia os recursos necessários;

22. Chama a atenção para a necessidade de a Comissão - em conjunto com os Estados-
Membros, as autoridades regionais, locais e representantes da sociedade civil - lançar 
periodicamente campanhas europeias de informação sobre "Educação para a Energia" nos 
média europeus, nacionais, regionais e locais, assim como campanhas interativas, em que 
a informação seja clara, compreensível e acessível a todos os cidadãos, empresas e 
associações setoriais; reconhece também a necessidade de campanhas de informação nas 
escolas e universidades, de modo a envolver as novas gerações na mudança de 
comportamentos;

23. Reconhece o compromisso da União de, até 2050, reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa em 80-95% face aos níveis de 1990; sublinha a necessidade de medidas urgentes 
a nível local, regional, nacional, internacional e mundial para abordar adequadamente a 
tarefa de limitar o aumento da temperatura média da superfície terrestre para menos de 
2 graus centígrados, a fim de evitar alterações climáticas ainda mais perigosas;

24. Acredita que a crise financeira deve ser utilizada como uma oportunidade para 
transformar o nosso modelo social de desenvolvimento no sentido de uma economia 
altamente eficiente em termos energéticos, totalmente baseada em energias renováveis e 
capaz de resistir aos choques do ponto de vista climático; sublinha a necessidade de a 
Comissão apresentar propostas com vista ao pacote de medidas sobre a energia e o clima 
para 2030, baseado nos três pilares atuais, mais concretamente, redução dos gases com 
efeito de estufa, promoção das energias renováveis e aumento da eficiência energética;

25. Sublinha que é fundamental dar mais atenção à utilização da energia para concretizar a 
transformação do sistema energético; salienta a necessidade de dar uma maior prioridade à 
gestão da procura para garantir a implantação de tecnologias e sistemas do lado do 
utilizador final e assim efetuar a transição do sistema energético com custos comportáveis 
e sustentáveis para a sociedade;

26. Exorta a Comissão a estabelecer um conjunto abrangente de prioridades da política 
energética a curto, médio e a longo prazo a desenvolver pela UE nas suas relações com os 
seus países vizinhos, no sentido de criar um espaço jurídico comum com base em 
princípios e normas do mercado interno da energia relacionados com o acervo 
comunitário.
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