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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 no interesse de dar previsibilidade à indústria e à sociedade; 

2. Salienta a importância crucial de se garantir a execução atempada, correta e plena da 
legislação existente, nomeadamente do trabalho de regulamentação preconizado no 
terceiro pacote do mercado interno da energia a fim de conseguir um mercado interno 
europeu da energia integrado e competitivo até 2014;

3. Considera que é necessário um mercado interno europeu da energia aberto, transparente, 
integrado e competitivo para se conseguir obter preços competitivos para a energia, 
segurança do abastecimento e sustentabilidade, bem como uma implantação eficaz de 
energias renováveis 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 melhor controlados;

4. Considera que a transição para uma economia hipocarbónica 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 isto constitui uma oportunidade para as 
PME europeias que operam no mercado das energias renováveis; 

5. Realça que os projetos de captura, transporte e armazenamento de CO2 deixam um rasto 
de materiais residuais perigosos que é imperativo armazenar; considera que a Comissão 
está demasiado dependente desta tecnologia; solicita à Comissão que elabore um relatório 
intercalar de avaliação dos resultados obtidos com a utilização de tecnologias 
experimentais de captura e armazenamento de carbono financiadas pela UE para centrais 
termoelétricas a carvão;

6. 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;

7. Chama a atenção para a Política Energética para a Europa, que reconhece a potencial 
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;

8. Reconhece que instrumentos como impostos sobre a energia ou o carbono e os regimes de 
comércio de licenças de emissão são motores essenciais para alcançar as metas de redução 
das emissões duma forma rentável mas considera que eles irão, em último caso, 
sobrecarregar os consumidores com preços da energia mais elevados;
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9. Considera que se deve clarificar o que pode ser feito através da política energética e da 
política social respetivamente; considera que a melhor forma de abordar a questão da 
pobreza é através da política social e não da regulação dos preços da energia.


