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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Conselho Europeu pronunciou-se sobre a energia em fevereiro de 2011, sublinhando que 
deve ser atingido o objetivo de 20 % de eficiência energética até 2020, o qual não está, neste 
momento, a ser cumprido. Para tal, são necessárias medidas firmes com vista à exploração do 
considerável potencial existente no que respeita a uma maior poupança de energia nos 
edifícios, nos transportes, nos produtos e nos processos.

Os edifícios devem constituir um ponto fundamental na política de eficiência energética da 
UE, uma vez que cerca de 40 % do consumo energético final (e 36 % das emissões dos gases 
com efeito de estufa) provém de habitações, escritórios, lojas e outros edifícios. Além disso, 
os edifícios fornecem o segundo maior potencial de eficácia de custos por explorar, no que diz 
respeito à poupança de energia, seguido do setor da energia.

Estima-se que o potencial de eficácia de custos por explorar no que diz respeito à poupança de 
energia no setor da construção (isto é, incluindo edifícios residenciais e não residenciais) seja 
equivalente a 65 Mtep1, o que corresponde a uma necessidade de investimento cumulativo de 
cerca de 587 mil milhões de euros para o período de 2011-2020. Tal traduz-se numa 
necessidade de investimento de cerca de 60 mil milhões de euros por ano para concretizar 
este potencial de poupança.
O vosso relator de parecer recomenda, portanto, que seja concedida flexibilidade aos 
Estados-Membros e às regiões para decidirem se pretendem concentrar os seus investimentos 
na eficiência energética nas infraestruturas públicas e/ou no setor da habitação.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a redução das emissões dos gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE;

b) investimento para alcançar a redução 
das emissões dos gases com efeito de 
estufa a partir de atividades abrangidas 
pelo anexo I da Diretiva 2003/87/CE;

                                               
1 Ver o documento da Comissão intitulado «Apoio financeiro destinado à eficiência energética nos edifícios», 
Eichhammer, W. et al.: Estudo relativo aos potenciais de poupança de energia nos Estados-Membros da UE, 
países candidatos e países EEE; 2009; Wesselink, B. et al.: Poupança de energia 2020 – Como triplicar o 
impacto das políticas de poupança de energia na Europa. Relatório para a Fundação Europeia para o Clima, 2010
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Or. en

Justificação
Formulação mais clara.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Alínea 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) a habitação. c) a habitação exceto no que diz respeito à 
promoção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis.

Or. en

Justificação

Ver alteração à subalínea iii) da alínea a) do artigo 3.º.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) ao apoio em prol da eficiência 
energética e da utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas públicas;

iii) ao apoio em prol da eficiência 
energética e da utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas públicas e 
no setor da habitação;

Or. en

Justificação

É necessária uma maior flexibilidade das prioridades a nível do investimento nesta fase.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) ao desenvolvimento de sistemas de 
distribuição inteligentes a níveis de baixa 
tensão;

iv) ao desenvolvimento de sistemas de 
distribuição inteligentes a níveis de baixa e 
média tensão;

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) à promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para as zonas urbanas;

v) à promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para todos os tipos de 
territórios, nomeadamente, as zonas 
urbanas, incluindo a promoção de 
mobilidade urbana sustentável, 
transportes públicos limpos e medidas de 
adaptação relevantes para a redução;

Or. en


