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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a captura e armazenamento de carbono (CAC) constitui a única 
tecnologia demonstrada e de grande escala atualmente disponível para capturar dióxido de 
carbono da combustão de combustíveis para produzir eletricidade hipocarbónica;

B. Considerando que, enquanto no setor da energia existem alternativas aos combustíveis 
fósseis, em diversos setores industriais – como as indústrias química, metalúrgica, da 
refinaria e do cimento – uma redução acentuada das emissões apenas pode ser conseguida 
através da tecnologia CAC; que, portanto, o desenvolvimento da CAC é prioritário;

C. Considerando que o futuro do carvão na Europa deve basear-se numa estratégia de 
desenvolvimento estável, uma vez que o carvão continua a ser vital para a economia da 
UE; que o desafio para o cabaz energético pós-2030 da UE é proporcionar oportunidades 
para um crescimento económico estável, mantendo a segurança energética dos 
Estados-Membros, e desenvolver rapidamente novas tecnologias energéticas, 
nomeadamente tecnologias do carvão;

D. Considerando que as políticas adotadas no domínio da luta contra as alterações climáticas 
não têm surtido o efeito esperado e, em muitos casos, conduziram à deslocalização da 
indústria da UE e ao aumento dos preços da eletricidade, contribuindo desta forma para a 
redução da competitividade da economia europeia e para o empobrecimento dos cidadãos 
europeus;

E. Considerando que as alterações climáticas podem ser combatidas com êxito apenas se 
forem aplicadas medidas específicas a nível mundial;

1. Considera que a CAC poderá permitir que os Estados-Membros explorem o seu 
abastecimento baseado no carbono de uma forma reativa em relação à procura, 
contribuindo assim também para a diversidade, para a segurança do abastecimento 
energético e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, mantendo 
simultaneamente os empregos no setor industrial e criando novos empregos especializados 
na UE; entretanto, faz notar que qualquer aumento da utilização de combustíveis fósseis 
no setor da energia tem de ser acompanhado pela implantação da CAC e por incentivos ao 
investimento;

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas amplas para estimular a 
cooperação internacional e para promover as tecnologias de atenuação dos efeitos das 
alterações climáticas, com vista a orientar as economias em expansão rumo a uma 
alternativa de desenvolvimento hipocarbónico, tal como a CAC;

3. Recorda que os combustíveis fósseis continuarão a representar a maioria do cabaz 
energético nas próximas décadas (75% em 2030, segundo a Agência Internacional da 
Energia (AIE)), o que torna a CAC numa tecnologia valiosa a explorar;
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4. Salienta que nas “Energy Technology Perspectives 2012” da AIE se chama a atenção para 
o facto de as necessidades de investimentos adicionais em eletricidade que são precisas 
para conseguir um aumento máximo de 2º C das temperaturas globais seriam 40% 
maiores se a CAC não estivesse disponível;

5. Nota que a não inclusão da CAC numa estratégia energética a longo prazo prejudicará 
gravemente os esforços nacionais, da União e globais para tratar o problema das 
alterações climáticas;

6. Considera que todas as políticas e estratégias relativas à CAC devem assentar apenas 
numa sólida fundamentação relativa ao respetivo impacto no ambiente, na estabilidade da 
indústria europeia, nos empregos na União Europeia, bem como na acessibilidade dos 
preços da energia tanto para a população como para a indústria;

7. Considera que as novas tecnologias hipocarbónicas não devem ser consideradas como 
concorrentes mas antes como mutuamente complementares com vista a concretizar os 
objetivos de descarbonização da Europa a longo prazo; realça que tanto as energias 
renováveis como a CAC têm um papel importante a desempenhar no futuro cabaz 
energético da UE; solicita, portanto, a criação de mecanismos adaptados tanto para as 
energias renováveis como para a CAC, a fim de proporcionar certeza de investimento no 
futuro pacote da União para 2030 em matéria de política energética e política das 
alterações climáticas, em conformidade com o artigo 194.º, n.º 2, do TFUE, a fim de criar 
um plano equitativo e de assegurar a concorrência leal entre as diferentes tecnologias da 
energia hipocarbónica;

8. Considera que apoiar projetos iniciais, extrair as lições e partilhar o conhecimento 
constitui um requisito prévio para desenvolver mais pormenorizadamente medidas a longo 
prazo de apoio à CAC/captura e utilização de carbono (CUC), que poderá resultar numa 
redução dos custos da implantação desta tecnologia; solicita, portanto, uma colaboração 
internacional contínua entre a indústria, incluindo PME inovadoras, e as instituições, a fim 
de assegurar que sejam utilizadas as melhores práticas; recorda simultaneamente os 
desafios criados pelas diferentes fases da investigação e do desenvolvimento (I&D) e pela 
comercialização das novas tecnologias, e considera, para este fim, que os instrumentos de 
apoio aos projetos a nível da UE devem ser reforçados de molde a poderem 
verdadeiramente estimular a participação das empresas, em colaboração com os centros de 
investigação;

9. Exorta a uma cooperação mais estreita com os EUA e o Canadá sob a forma do 
intercâmbio de especialização e boas práticas no âmbito das atividades de CAC iniciadas 
no contexto do Diálogo EUA-Canadá em matéria de energia limpa;

10. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tratem dos principais obstáculos 
regulamentares, financeiros e sociais à implantação da CAC, como no domínio da 
concessão de licenças e do financiamento, do estabelecimento de uma base de 
conhecimentos sobre a CAC e do desenvolvimento e ensaio de tecnologias de captura 
eficiente, transporte e armazenamento; 

11. Considera que devem ser orientados incentivos e medidas políticas, tanto para a 
demonstração das tecnologias CAC, como para projetos operacionais de longo prazo, e 
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que deve ser dada maior certeza ao investimento do setor privado; considera, além disso, 
que os incentivos e medidas devem ser repartidos eficazmente, tanto no interior do setor 
da produção de energia, como da CAC no interior de processos de produção industrial;

12. Está convicto de que para tornar a CAC viável em termos económicos e sustentável em 
termos ambientais, os projetos de demonstração de CAC devem visar o desenvolvimento 
de estratégias de captura e utilização de carbono (CUC) relacionadas com instalações para 
se conseguir um ciclo de CO2 fechado e exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
promoverem atividades de investigação e desenvolvimento técnico em domínios 
tecnológicos correspondentes;

13. Considera que os métodos atuais de apoio aos projetos de demonstração mediante o 
instrumento financeiro NER300 não conseguiram criar uma atividade atrativa para os 
primeiros investimentos privados a longo prazo na CAC e que as despesas de 
investimento e, mormente, os custos operacionais necessários para este tipo de tecnologia 
continuam a ser demasiado elevados;

14.  Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, não obstante o atual debate sobre a 
reforma estrutural a longo prazo do RECLE, apresentem outras medidas políticas 
específicas e um modelo financeiro mais flexível que venham a proporcionar os primeiros 
projetos CAC operacionais na UE até 2020;

15. Considera que o apoio à CAC a nível da UE deve prosseguir, entre outros, através da 
Iniciativa Industrial Europeia e do Programa Horizonte 2010;

16. Realça que, segundo um inquérito do Eurobarómetro, a população europeia continua a 
desconhecer amplamente a CAC mas que as pessoas que possuem alguma informação 
estão mais dispostas a apoiá-la; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que 
melhorem a comunicação com vista a aumentar a sensibilização pública para a CAC e 
considera que uma compreensão mais vasta desta tecnologia é crucial para aceitação 
pública e, portanto, para a utilização da CAC; 

17. Manifesta-se preocupado com o facto de que o artigo 6.º do Protocolo de Londres 
prejudicará o transporte transfronteiras de resíduos da CAC, limitando subsequentemente 
o seu potencial em Estados-Membros que não dispõem de sítios de armazenagem 
identificáveis; solicita portanto, às Partes contratantes que encontrem uma solução, como 
a ratificação da alteração de 2009 ao artigo 6.º, a fim de assegurar que este não constitua 
um obstáculo à implantação da CAC;

18. Solicita à Comissão que proceda a uma análise e apresente um relatório sobre o nível de 
CAC que seria necessário implantar em certas datas-chave - por exemplo, 2030 - para que 
a CAC dê um contributo significativo para os objetivos de redução das emissões em 2050;

19. Entende que, em conformidade com os princípios do desenvolvimento sustentável, 
cumpre apoiar não só a captação e o armazenamento do carbono, mas também a
investigação e a inovação no domínio da utilização do CO2;

20. Exorta os Estados-Membros a assegurarem que possuem um conhecimento profundo do 
potencial da CAC para as aplicações industriais utilizando as projeções de custos, 
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tecnologia e emissões, de forma a dar destaque à CAC industrial nas decisões políticas a 
curto e médio prazo;

21. Reconhece que o planeamento permanece uma competência ao nível dos 
Estados-Membros e exorta a Comissão, os Estados-Membros e os governos locais a 
delinearem de forma mais ampla e coerente as oportunidades de CAC nas instalações 
industriais com emissões elevadas, o que dará uma ajuda significativa às decisões em 
matéria de infraestruturas e armazenamento; está convicto de que estas instalações podem 
formar centros (“hubs”) e beneficiar da partilha de oportunidades em matéria de 
infraestruturas.
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