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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:

Análise do actual objectivo de 20%

1. Salienta que a crise económica conduziu a uma enorme redução da capacidade de 
produção industrial, a uma contracção do crescimento económico e à supressão de postos 
de trabalho; sublinha que qualquer redução do PIB deve ser considerada um custo em si 
mesma, comprometendo o potencial de investimento da indústria; adverte contra a 
conclusão geral de que a crise económica tornou a redução de emissões mais barata;

2. Observa que, segundo as informações recebidas de diferentes sectores industriais, há 
indicações claras de que as disposições existentes na UE relativamente à política 
climática, como o regime de comércio de licenças de emissão (RCLE), estão já a 
provocar uma deslocalização da produção e receia que preços do carbono mais elevados 
possam exacerbar esta tendência;

3. Concorda com o pressuposto da Comissão e da Agência Internacional de Energia (AIE) 
de que o atraso nos investimentos em tecnologias energéticas de baixo carbono dará 
origem a custos mais elevados numa fase posterior; considera que, se a União Europeia 
pretende cumprir o objectivo de longo prazo de 2050, como foi mais uma vez confirmado 
pelo Conselho Europeu em 4 de Fevereiro de 2011, terá de acelerar os seus esforços 
depois de ter alcançado reduções de 20% nas emissões em 2020; congratula-se, por 
conseguinte, com a intenção da Comissão de estabelecer trajectórias com vista a atingir 
os objectivos de longo prazo da forma que tenha a melhor relação custo-eficiência;

4. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de a União Europeia não estar no bom 
caminho para cumprir os objectivos de redução do consumo energético em 20% 
relativamente às projecções para 2020 devido à falta de empenhamento e ambição por 
parte dos Estados-Membros; 

5. Congratula-se com o facto de a União Europeia estar no bom caminho para cumprir os 
seus objectivos para 2020 em matéria de energias renováveis; 

6. Realça o importante papel das redes inteligentes e dos contadores inteligentes na 
integração da electricidade produzida a partir de fontes renováveis; congratula-se com o 
trabalho realizado pelo Grupo de Missão sobre contadores inteligentes e convida a 
Comissão a apresentar as suas recomendações o mais rapidamente possível; 

7. Observa que acelerar os procedimentos de autorização para novos projectos de infra-
estruturas constitui uma condição prévia para alcançar, nos prazos previstos, os 
objectivos europeus em termos de energia e clima;

8. Salienta que o objectivo de 3% do PIB para as despesas com a investigação é composto 
de componentes de despesa privada (2%) e pública (1%); observa que existem ainda 
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problemas específicos de cumprimento do objectivo de 3%, em particular no domínio das 
despesas de investigação privadas; salienta que o insuficiente empenho em matéria de 
financiamento da investigação está a prejudicar o desenvolvimento de tecnologias 
favoráveis ao ambiente;

9. Lamenta que certos países, ao subsidiarem os preços da energia e ao não aplicarem 
quaisquer restrições ou quotas às emissões de CO2, estejam a ganhar vantagens 
comparativas; frisa que, pelo facto de as suas emissões de CO2 não possuírem restrições e 
serem, por consequência, mais baratas, esses países podem estar menos dispostos a aderir 
a um acordo multilateral sobre alterações climáticas;

Opções e instrumentos para ir além do objectivo de 20%

10. Apela à aplicação de um princípio geral de que as primeiras medidas a tomar devem ser 
as que possuem melhor relação custo-eficácia na redução das emissões; 

11. Solicita que a eficiência energética constitua uma das prioridades das futuras medidas de 
política climática; reconhece que alcançar o objectivo da União Europeia em matéria de 
eficiência energética de 20% até 2020 permitiria à União cumprir os seus compromissos 
para 2020 de redução das emissões em 20% ou mais; considera que, de acordo com 
avaliação de impacto da Comissão, esse nível de redução estaria ainda no caminho com 
uma relação custo-eficácia adequada para atingir o objectivo de longo prazo de redução 
de 80-95%; 

12. Convida a Comissão a tomar as medidas necessárias para garantir que os 
Estados-Membros apliquem integralmente os seus compromissos de poupança de energia 
seja através da introdução da exigência da aprovação dos Planos Nacionais de Acção para 
a Eficiência Energética pela Comissão, seja por meio de novas medidas;

13. Salienta que, em muitos domínios, a poupança energética e a eficiência energética 
oferecem o maior potencial em termos de custo-eficácia para reduções adicionais; chama 
a atenção para o potencial inexplorado nas áreas do desempenho energético dos edifícios, 
em particular de edifícios existentes, do sector dos transportes, dos contratos públicos e 
da produção, transformação e distribuição de energia, incluindo o aquecimento urbano; 
reitera que são essenciais medidas concretas nessas áreas e chama a atenção para as 
propostas relevantes incluídas no relatório Bendtsen; exorta a que sejam aplicadas 
medidas de poupança de energia antes de mais a nível nacional, regional e local; 

14. Observa que a Comissão identificou necessidades de investimento de 1 bilião de euros 
para a actualização da infra-estrutura energética da UE até 2020, a serem financiadas 
sobretudo através das tarifas da energia; solicita que esses investimentos sejam feitos 
tendo em vista tanto a realização de um mercado interno da energia interligado como uma 
redução substancial da intensidade de carbono do sistema energético europeu; 

15. Solicita que o regime europeu de comércio de licenças de emissão seja aplicado de uma 
forma mais flexível, de modo a que seja possível ter melhor em consideração a evolução 
económica real e os valores de produção, em vez de o regime se basear apenas em dados 
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históricos; está convicto de que as regras de atribuição devem não só garantir a segurança 
dos investimentos de longo prazo, mas também prever mecanismos de flexibilidade em 
caso de recessão económica (por exemplo, para evitar a sobre-atribuição);

16. Chama a atenção para a importância crescente das tecnologias de captura e 
armazenamento de carbono (CAC) na redução das emissões de dióxido de carbono não 
apenas no sector da energia; declara que, de acordo com o roteiro CAC da AIE, em 2030 
metade de todos os projectos de CAC será no sector da produção industrial1;

17. Sublinha que o desenvolvimento e a implantação de tecnologias de ponta são a chave 
para combater as alterações climáticas e, simultaneamente, convencer os parceiros da 
União Europeia em todo o mundo de que a redução de emissões é viável sem perder 
competitividade e emprego; considera essencial que a Europa lidere pelo exemplo, 
aumentando substancialmente as despesas dedicadas à investigação em matéria de 
tecnologias industriais favoráveis ao clima e energeticamente eficientes, ao abrigo do 
Programa-Quadro para a Investigação; 

Co-benefícios e impactos

18. Chama a atenção para o facto de que, segundo a avaliação da Comissão, a definição de 
uma meta de redução mais elevada levaria a uma redução das importações de petróleo e 
gás podendo atingir os 40 mil milhões de euros até 2020, admitindo um preço do petróleo 
de 88 dólares por barril em 2020; observa que a dependência da União Europeia das 
importações de energia poderia ser assim reduzida em 56%;

19. Nota que o reforço do objectivo de redução do RCLE provocaria um aumento adicional 
dos preços da electricidade, o que causaria grande preocupação ao sector industrial e aos 
consumidores da UE;

20. Observa que, em termos de competitividade internacional, um maior esforço de mitigação 
por parte da União Europeia criaria vantagens em termos de custos para os seus 
concorrentes internacionais e, simultaneamente, conduziria a margens competitivas para 
as empresas europeias no domínio das tecnologias climáticas; considera que, para os 
concorrentes da EU, a assinatura de um acordo internacional implicaria prescindir das 
vantagens em termos de custos, enquanto que a margem competitiva da União Europeia 
se manteria provavelmente inalterada; por consequência, convida a Comissão a analisar 
se uma iniciativa unilateral por parte da UE para ir além do objectivo de 20% de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa poderia constituir um incentivo para outros 
países aderirem a um acordo internacional;

21. Salienta que é necessária inovação favorável ao clima na Europa, para que esta possa 
manter uma posição forte num mercado global em rápido crescimento no que se refere às 
tecnologias hipocarbónicas;

22. Receia que esteja já a verificar-se um desvio da inovação no domínio da tecnologia 
sustentável da Europa para outras partes do mundo; afirma que, de acordo com sondagens 
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recentes, das 50 empresas identificadas como líderes em tecnologia limpa, 24 estavam 
sediadas na Ásia, 22 nos Estados Unidos, três na Europa e uma no Canadá; salienta que, 
de acordo com o Barómetro da Ernst & Young para 2010, a China e os EUA são as 
regiões mais atraentes do mundo para o desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis;

Avaliação do risco de fuga de carbono

23. Afirma que, em conformidade com o disposto no RCLE, a indústria terá de reduzir as 
suas emissões de CO2 em 168 milhões de toneladas até 2020; salienta que, nos termos das 
disposições de aferição propostas, a indústria terá de adquirir uma parte considerável dos 
seus certificados de emissões, gerando custos substanciais para as empresas da União 
Europeia que as suas concorrentes mundiais não têm de enfrentar;

24. Lamenta que o impacto adicional nos preços da electricidade não tenha sido 
suficientemente reflectido nos pressupostos da Comissão sobre a fuga de carbono; 
salienta que 40% da electricidade da União Europeia é utilizada pela indústria, que é 
significativamente afectada por qualquer aumento no preço do carbono em resultado da 
repercussão dos custos no sector eléctrico; 

25. Observa que as previsões para o mercado de dióxido de carbono para 2020 variam 
substancialmente, entre os 55€/tCO2 admitidos nos cálculos da Comissão e os 67€/tCO2
com base num cenário de 30% de reduções a nível doméstico; considera, por conseguinte, 
relativamente optimistas e pouco fiáveis as projecções elaboradas pela Comissão no 
âmbito da avaliação do risco de fuga de carbono;

Outras oportunidades e desafios

26. Considera que devem ser tomadas medidas destinadas a garantir que os aumentos nos 
custos do trabalho e da energia em resultado das políticas em matéria de alterações 
climáticas da União Europeia não provoquem dumping social nem fuga de carbono; 
defende, por conseguinte, que mais países desenvolvidos ou em desenvolvimento devem 
comprometer-se com esforços adequados ou comparáveis;

27. Salienta que o aumento dos preços do carbono conduzirá a novos aumentos dos custos da 
electricidade; afirma que cada aumento de 1€ no preço do carbono resulta em mais de 
2 mil milhões de euros em custos adicionais para a sociedade sob a forma de tarifas de 
electricidade, 40% dos quais correspondem à indústria; exorta a Comissão a apresentar 
rapidamente orientações relativas à compensação dos custos da electricidade;

28. Manifesta a sua preocupação pelo facto de as importações provenientes de países com 
menores restrições de CO2 terem sido as principais responsáveis por um aumento de 47% 
das emissões de CO2 relacionadas com o consumo na União Europeia entre 1990 e 2006; 
convida a Comissão a avaliar se esta evolução se manteve com o RCLE e poderá 
aumentar durante a terceira fase de aplicação (20/30%); considera que medidas de 
neutralização desta evolução do consumo de carbono, desde que sejam justas e conformes 
com as regras da OMC, poderiam contribuir para incentivar os parceiros comerciais da 
UE a aderirem a um acordo internacional;
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29. Exorta a Comissão a tomar as seguintes medidas práticas:
 avaliar os efeitos das políticas de redução das emissões domésticas no emprego, 

incluindo oportunidades de emprego, necessidades de requalificação e de melhoria das 
competências e necessidades de educação e formação;

 analisar até que ponto os Estados-Membros cumprem os seus compromissos de gastar, 
pelo menos, 50% das receitas dos leilões em medidas de mitigação e adaptação e, se 
necessário, propor medidas;

 prever o financiamento adequado para o plano SET;
 promover a utilização eficiente dos fundos estruturais e de coesão pelos 

Estados-Membros, nomeadamente no que se refere às medidas de eficiência 
energética;

 introduzir mecanismos de financiamento inovadores (tais como sistemas de créditos 
renováveis);

 afectar recursos adicionais aos Estados-Membros da Europa Central e Oriental para 
medidas em sectores não abrangidos pelo RCLE (edifícios, transportes, agricultura);

 dar prioridade às alterações climáticas e à energia no Oitavo Programa-Quadro de 
Investigação.


