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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:

1. Regista as enormes potencialidades por explorar em alguns Estados-Membros em matéria 
de valorização energética de resíduos, evitando, para o efeito, a sua deposição em aterros;

2. Salienta que cumpre promover a valorização energética dos bio-resíduos na UE, 
contribuindo, assim, para a consecução do objectivo 20:20:20 de energias renováveis, bem 
como para os objectivos fixados nas Directivas da UE relativas, respectivamente, aos 
biocombustíveis e à qualidade dos combustíveis; recorda que a Directiva relativa às 
energias renováveis preconiza a utilização de todos os tipos de biomassa, incluindo os 
biocombustíveis para fins energéticos, como fonte de energia renovável;  exorta, por 
conseguinte, os Estados-Membros a contemplarem, nas respectivas legislações nacionais, 
a valorização energética das componentes biodegradáveis dos resíduos e insta-os a 
procederem ao intercâmbio de práticas de excelência;

3. Insta os Estados-Membros a indicarem de que modo os bio-resíduos podem contribuir 
para explorar as potencialidades oferecidas pelos recursos de biomassa existentes, tendo 
em conta as suas especificidades geográficas e climáticas;

4. Reconhece a necessidade de os Estados-Membros elaborarem um quadro jurídico coerente 
e estável, que apoie a construção de instalações de valorização energética de resíduos, 
incluindo os bio-resíduos;

5. Assinala que, em muitos Estados-Membros, já foram criadas as infra-estruturas 
necessárias para o efeito, mas que são requeridos incentivos financeiros a nível nacional 
para instituir e estabelecer os potenciais mercados de biogás e de biocombustíveis 
produzidos a partir de bio-resíduos;

6. Encoraja as autoridades regionais e locais a explorarem as instalações descentralizadas 
existentes de aquecimento e ar condicionado urbanos e a utilizarem os fundos estruturais 
para financiar os equipamentos de produção de energia a partir dos resíduos e de 
valorização energética dos bio-resíduos, de molde a poder reduzir o volume de resíduos 
depositados em aterros;

7. Frisa ser necessário que as instalações de produção de energia a partir de resíduos e outras 
instalações de valorização energética de bio-resíduos beneficiem das mesmas condições 
de acesso às redes eléctricas que as outras fontes de energia renováveis;

8. Destaca a importância de manter abertas todas as opções técnicas em matéria de gestão de 
bio-resíduos, visando incentivar a inovação e a criação de emprego neste sector.


