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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 armazenagem de carbono (CAC) constitui a única 
tecnologia demonstrada e de grande escala atualmente disponível para capturar carbono 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;

1. Considera que a CAC pode permitir que os Estados-Membros explorem o seu 
abastecimento endógeno e baseado no carbono de uma forma reativa em relação à 
procura, contribuindo assim também para a diversidade e a segurança do abastecimento 
energético;

2. 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;

3. Considera que o objetivo obrigatório da UE em matéria de energias renováveis tem 
prejudicado o investimento na CAC e solicita, portanto, uma abordagem tecnologicamente 
neutra aos objetivos energéticos da União para 2030, em conformidade com o artigo 194.º, 
n.º 2, do TFUE, a fim de criar um plano equitativo e de assegurar a concorrência efetiva 
entre as diversas tecnologias da energia hipocarbónica;

4. 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, que resultará 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;

5. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tratem dos principais obstáculos 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, do transporte e do armazenamento;

6. Considera que devem ser orientados incentivos e medidas políticas, tanto para a 
demonstração das tecnologias CAC, como para projetos operacionais de longo prazo, e 
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;
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7. Considera que nem o baixo preço das emissões de carbono proporcionado pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCLE), nem as subsequentes receitas geradas pela 
venda de licenças a título da reserva para novos participantes do RECLE (NER300) 
conseguiram criar uma atividade atrativa para os primeiros investimentos privados a longo 
prazo na CAC;

8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, enquanto o debate sobre a reforma 
estrutural a longo prazo do RECLE continua, apresentem medidas políticas 
complementares que venham a proporcionar os primeiros projetos CAC operacionais na 
UE até 2020;

9. Considera que o apoio à CAC a nível da UE deve prosseguir, entre outros, através da 
Iniciativa Industrial Europeia e do Programa Horizonte 2020;

10. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que aumentem 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;

11. 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.


