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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma nova estratégia energética para a Europa 2011-2020
(2010/2108(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o documento de avaliação da Comissão: “Rumo a uma nova estratégia 
energética para a Europa 2011-2020”, publicado em 7 de Maio de 2010,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
10 de Janeiro de 2007, intitulada "Uma política energética para a Europa"
(COM(2007)0001), que foi seguida da Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 
de 13 de Novembro de 2008, intitulada " Segunda Análise Estratégica da Política 
Energética - Um plano de acção da UE sobre segurança energética e solidariedade", bem 
como os documentos que a acompanham (COM(2008)0731),

– Tendo em conta a sua Resolução de 3 de Fevereiro de 2009 sobre a Segunda Análise 
Estratégica da Política Energética1,

– Tendo em conta o Terceiro Pacote da Energia, do qual fazem parte o Regulamento (CE) 
n.º 713/2009 de 13 de Julho de 2009 que institui a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, o Regulamento (CE) n.º 714/2009, de 13 de Julho de 2009, 
relativo às condições de acesso à rede para o comércio transfronteiriço de electricidade e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003, o Regulamento (CE) n.º 715/2009, de 13 
de Julho de 2009, relativo às condições de acesso às redes de transporte de gás natural e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 1775/2005, a Directiva 2009/72/CE, de 13 de Julho de 
2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade e que revoga 
a Directiva 2003/54/CE (a “Directiva Electricidade" ou “DE”), bem como a Directiva 
2009/73/CE, de 13 de Julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado 
interno do gás natural e que revoga a Directiva 2003/55/CE (a “Directiva GN” ou 
“DGN”)2,

– Tendo em conta o Pacote da UE nos domínios da energia e das alterações climáticas, do 
qual fazem parte o Regulamento (CE) n.º 443/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 23 de Abril de 2009 que define normas de desempenho em matéria de emissões dos 
automóveis novos de passageiros como parte da abordagem integrada da Comunidade 
para reduzir as emissões de CO2 dos veículos ligeiros, a Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009 relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis e que altera e, subsequentemente, 
revoga as Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE, a Directiva 2009/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009 que altera a Directiva 2003/87/CE a fim de 
melhorar e alargar o regime comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa, a Directiva 2009/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de 
Abril de 2009 que altera a Directiva 98/70/CE no que se refere às especificações para a 

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0038
2 JO L 211 de 14.8.2009, p. 1.
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gasolina, o combustível para motores diesel e o gasóleo e à introdução de um mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões de gases com efeito de estufa e que altera a 
Directiva 1999/32/CE do Conselho, no que se refere às especificações para os 
combustíveis utilizados nas embarcações de navegação interior e que revoga a Directiva 
93/12/CEE, a Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril 
de 2009, relativa ao armazenamento geológico de dióxido de carbono e que altera a 
Directiva 85/337/CEE do Conselho, as Directivas do Parlamento Europeu e do Conselho 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 1013/2006, bem como a Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa aos esforços a realizar pelos Estados-Membros 
para redução das suas emissões de gases com efeito de estufa a fim de respeitar os 
compromissos de redução das emissões de gases com efeito de estufa da Comunidade até 
20201,

– Tendo em conta a sua Resolução de 26 de Setembro de 2007 subordinada ao tema “Rumo 
a uma política externa comum da energia”2,

– Tendo em conta o Tratado relativo à Carta Europeia da Energia (TCEE), de 17 de 
Dezembro de 1994, que estabelece o quadro jurídico da cooperação internacional no 
domínio da energia, juntamente com o seu projecto de Protocolo sobre o Trânsito,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 663/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de Julho de 2009, que estabelece um programa de concessão de apoio financeiro 
comunitário a projectos no domínio da energia para o relançamento da economia 
(Programa Energético Europeu para o Relançamento)3,

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 31 de Maio de 2010, de um Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 663/2009 que 
estabelece um programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no 
domínio da energia para o relançamento da economia (COM(2010)0283),

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 4 de Maio de 2010, relativo à 
implementação das redes transeuropeias de energia no período de 2007-2009 
(COM(2010)0203),

– Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento em gás natural e 
que revoga a Directiva 2004/67/CE (COM(2009)0363) (Relatório Vidal-Quadras),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de Acção para a Eficiência 
Energética: Concretizar o Potencial" (COM(2006)0545),

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 25 de 
Junho de 2010, relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do fornecimento de 

                                               
1 JO L 140 de 05.06.09, p. 1.
2 JO C 219E de 28.8.2008, p. 206.
3 JO L 200 de 31.07.2009, p. 31.
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electricidade e o investimento em infra-estruturas (COM(2010)0330),

– Tendo em conta o projecto de conclusões do Conselho de 21 de Maio de 2010 intitulado 
"Rumo a uma nova Estratégia Energética para a Europa (2011-2020)"1,

– Tendo em conta a Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
Abril de 2006, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do Conselho (Directiva dos Serviços Energéticos)2,

– Tendo em conta a Directiva 2004/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Fevereiro de 2004, relativa à promoção da cogeração com base na procura de calor útil no 
mercado interno da energia e que altera a Directiva 92/62/CEE (“Directiva PCC”)3,

– Tendo em conta o artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar e da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que o Tratado de Lisboa marca o início de uma nova era para a União, que 
exige o ajustamento dos nossos objectivos e estratégias para aplicar plenamente o Tratado,

B. Considerando que a União se vê confrontada com o problema da deficiente aplicação da 
legislação sobre energia e das estratégias globais no domínio da energia e que é necessária 
uma forte liderança da Comissão para colmatar esta lacuna,

C. Considerando que a Europa continua a aumentar a sua dependência das importações de 
fontes de energia externas, nomeadamente no que diz respeito aos combustíveis fósseis,

D. Considerando que, na próxima década, são necessários grandes investimentos no sector da 
energia, nomeadamente em novas centrais e redes, que conformarão o cabaz energético 
durante ainda mais tempo e que exigirão uma nova diversificação dos instrumentos de 
financiamento,

E. Considerando que os investimentos no sector da energia são de grande intensidade de 
capital e que é necessário criar um quadro regulamentar estável a longo prazo, que permita 
que as empresas tomem decisões de investimento correctas do ponto de vista ambiental e 
económico,

F. Considerando que as infra-estruturas da energia têm de ser financiadas acima de tudo 
pelas tarifas da energia; considerando, no entanto, que o financiamento da UE pode 
também ser necessário quando os mercados não podem assumir sozinhos esses 
investimentos, especialmente nas regiões menos desenvolvidas,

                                               
1 9744/10
2 JO L 114 de 27.04.06, p. 64.
3 JO L 52 de 21.02.04, p. 50.
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G. Considerando que a recessão económica provocada pelas crises financeiras atrasou os 
investimentos no sector da energia; considerando que, apesar disso, a crise também pode 
ser uma oportunidade para que a Europa proceda a reformas,

H. Considerando que uma economia sustentável e dinâmica deve tentar dissociar o 
crescimento económico do consumo de energia, nomeadamente aumentando a eficiência 
energética por unidade de produção,

Introdução: Estratégia para garantir a total aplicação do Tratado de Lisboa

1. Congratula-se com o documento de avaliação da Comissão "Rumo a uma nova estratégia 
energética para a Europa 2011-2020" enquanto primeiro passo para uma política global da 
União Europeia para o sector da energia no âmbito da estratégia da UE para 2020;

2. Considera que qualquer futura estratégia deve procurar respeitar os objectivos do Tratado 
de Lisboa de um mercado único da energia, da segurança do aprovisionamento, da
eficiência energética, da poupança de energia e da promoção de redes de energia e 
conduzir a uma menor dependência das importações de energia e a um aumento da 
produção interna;

3. Salienta que a estratégia proposta deve ser executada, sobretudo, dentro de um espírito de 
solidariedade e responsabilidade, no qual esteja excluída a possibilidade de qualquer 
Estado-Membro ficar para trás ou isolado e todos os Estados-Membros tomem medidas 
para garantir a segurança mútua da União; realça a inclusão de um capítulo dedicado à 
energia (artigo 194 do TFUE), que oferece uma base jurídica sólida à acção da União 
baseada no método comunitário;

4. Salienta que, para trabalhar para estes objectivos, a União precisa de uma visão a longo 
prazo da política energética, complementada por planos de acção precisos e exaustivos a 
curto prazo;

Assegurar o funcionamento do mercado da energia
5. Salienta que a realização do mercado interno europeu da energia é indispensável para o 

cumprimento dos objectivos políticos da União Europeia; está persuadido de que ela se 
deve basear num quadro jurídico claro, no qual a legislação seja estritamente aplicada e a 
Comissão instaure, se necessário, mais processos de infracção contra Estados-Membros 
junto do TJCE;

6. Sublinha vivamente a necessidade de aplicar exaustivamente a actual legislação da UE no 
domínio da energia e cumprir os objectivos da UE para este sector; concorda com a 
necessidade de aplicar rapidamente o Terceiro Pacote da Energia;

7. Pede à Comissão que, se os Estados-Membros não reagirem, encare, como último recurso, 
a possibilidade de voltar a apresentar as actuais directivas sob a forma de regulamentos, a 
fim de assegurar que sejam directa e exaustivamente aplicados em todo o mercado único;

8. Está convencido de que o papel dos reguladores do mercado da energia e a cooperação 
entre os reguladores nacionais e a Comissão devem ser reforçados, especialmente no que 
diz respeito aos mercados retalhista e grossista; nota que, se as competências da ACER e 
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da ENTSO se revelarem insuficientes para criar mercados da energia regionais e europeus 
mais integrados, pode ser necessário alterar os respectivos mandatos;

9. Toma nota da necessidade de aumentar a transparência dos mercados grossistas; saúda, 
neste contexto, o anúncio da Comissão de que irá apresentar uma proposta sobre a 
transparência e a integridade dos mercados da energia;

10. Recorda a consulta que a Comissão realizou ao sector em 2005; pede que seja realizada 
uma segunda consulta ao sector da energia em 2012;

11. Solicita à Comissão que organize uma cimeira anual com representantes das comissões 
dos parlamentos nacionais que se ocupam do sector da energia e deputados do Parlamento 
Europeu sobre as políticas da UE relacionadas com a energia, a legislação e outras 
questões, a fim de promover um melhor entendimento recíproco; 

Apoio às redes integradas modernas

12. Está inteiramente persuadido de que qualquer atraso na criação de uma rede de 
electricidade moderna à escala da UE compromete a ambição da UE de realizar o 
objectivo de 20% de energia de fontes renováveis em 2020, bem como os objectivos em 
matéria de eficiência energética; regozija-se, por isso, com o facto de a estratégia 
energética no domínio das infra-estruturas trazer para primeiro plano as redes integradas 
modernas da União Europeia;  

13. Sublinha que só uma rede de energia pan-europeia, não limitada por fronteiras dos 
Estados-Membros, permitirá a conclusão definitiva do mercado interno da energia;

14. Está convencido de que os planos de integração das redes de electricidade e gás da UE 
previstos no Plano decenal de desenvolvimento das redes de energia (TYNDP) devem ser 
executados e concluídos em 2020; salienta a necessidade de melhores interconexões na 
rede de gás e terminais GNL para pôr termo ao isolamento do mercado de alguns 
Estados-Membros;

15. Está persuadido de que o actual programa das Redes Transeuropeias de Energia (RTE-E) 
se revelou ineficaz e não contribuiu de forma significativa para a interconexão dos 
Estados-Membros; entende que o pacote relativo às infra-estruturas energéticas e a 
substituição das RTE-E deveriam, por isso:

(a) analisar o problema das licenças para as infra-estruturas energéticas e diminuir os 
trâmites burocráticos;

(b) escolher projectos prioritários e estabelecer critérios para identificar os principais 
investimentos necessários para desenvolver o mercado interno da energia; 

(c) fornecer aos Estados-Membros critérios e orientações claras sobre o financiamento 
da infra-estrutura da energia pelos poderes públicos e pela UE;  

(d) alargar o apoio financeiro à fase de execução dos projectos;

(e) criar um modelo transfronteiriço de partilha de custos, especialmente em termos de 
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desenvolvimento coordenado das infra-estruturas e das energias renováveis;

16. Considera que as novas perspectivas financeiras devem reflectir as prioridades políticas da 
EU, como refere a Estratégia 2020, o que implica a atribuição de uma percentagem mais 
elevada do orçamento à política da energia, incluindo às infra-estruturas;

17. Pensa que instrumentos financeiros inovadores (por exemplo, mecanismos de partilha dos 
riscos e programas de empréstimos de bancos públicos) podem ser de grande importância 
para apoiar os investimentos nas infra-estruturas energéticas e na eficiência energética; 
pede, por isso, à Comissão que substitua progressivamente os empréstimos tradicionais 
por estes regimes; apoia vigorosamente a proposta de utilização dos fundos próprios do 
orçamento da UE como garantias dos empréstimos a fim de encorajar os investimentos 
privados e das PPP;

18. Salienta que alguns Estados-Membros precisam de mais apoio da União para as 
infra-estruturas, apoio que os mercados isoladamente não podem providenciar, 
nomeadamente para a substituição de centrais, redes de electricidade e redes de 
aprovisionamento antigas;

19. Sugere a criação de mecanismos de coordenação para que a programação nacional do 
desenvolvimento da rede de electricidade corresponda ao plano decenal de 
desenvolvimento da rede;

20. Salienta que, com base nas conclusões do grupo de trabalho sobre redes inteligentes, a 
Comissão deveria garantir um quadro regulamentar favorável ao nível da UE para as redes 
inteligentes, com normas de desenvolvimento comuns à escala da UE; apoia os 
projectos-piloto para a instalação de contadores inteligentes;

21. Convida a Comissão a apresentar, até ao fim do ano, uma avaliação de impacto sobre o 
futuro do mercado mundial e comunitário do gás, incluindo o impacto de projectos de 
infra-estruturas de gás já planeados (por exemplo, o projecto Nabucco), dos novos 
terminais de GNL, do gás de xisto no mercado de gás dos EUA (nomeadamente sobre as 
necessidades de importação de GNL), bem como o impacto do potencial desenvolvimento 
do gás de xisto na UE sobre a segurança futura do aprovisionamento de gás e sobre os 
preços;

Explorar melhor o potencial de eficiência energética da União Europeia
22. A eficiência energética e a poupança de energia deveriam ser prioridades fundamentais de 

qualquer futura estratégia, pois trata-se de soluções com uma boa relação custo-eficácia 
para reduzir a dependência energética da UE, contribuir para a criação de emprego, 
combater as alterações climáticas, contrariar o aumento das tarifas da energia e avançar 
para uma economia que utilize os recursos de forma eficiente;

23. Congratula-se com a revisão dos planos nacionais de acção para a eficiência energética; 
pede à Comissão que tenha em conta o parecer do Parlamento Europeu;

24. Considera que a via que conduz a uma maior eficiência energética deve prever que seja 
conferida atenção especial à utilização de energia primária, incluindo a transformação, 
transmissão, distribuição e abastecimento, a par do consumo industrial e doméstico;
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25. Apoia a instauração de novos mecanismos de mercado sem recurso aos impostos, a fim de 
melhorar a eficiência energética para estimular a competitividade da economia da UE;

26. Insta os Estados-Membros a chegar a acordo sobre uma metodologia comum para medir a 
eficiência energética nacional e os objectivos de poupança e para controlar os progressos 
realizados na concretização destes objectivos; sublinha que os objectivos juridicamente 
vinculativos só podem ser incluídos depois de ser adoptada uma metodologia comum;

27. Apoia uma governação a vários níveis e uma abordagem descentralizada da política 
energética e da eficiência energética, incluindo a iniciativa “Cidades Inteligentes”;

28. Convida a Comissão a apresentar uma comunicação sobre a forma de aumentar a 
eficiência na exploração das fontes de energia renováveis na UE, defendendo as vantagens 
de um sistema de incentivos comuns ao nível da UE para as fontes de energia renováveis, 
que permitiria escolher o tipo específico de energias renováveis mais adaptado às regiões 
da UE onde possam ser utilizadas de forma mais rentável e, consequentemente, levar a 
uma diminuição do preço da electricidade; pensa que, a médio prazo, podem ser criados 
grupos de mercados de energias renováveis a nível regional;

29. Exorta a Comissão a analisar os planos de acção nacionais para as energias renováveis 
apresentados pelos Estados-Membros; pede à Comissão que tome medidas, se necessário, 
para ajudar certos Estados-Membros a melhorar os seus planos; sugere que a Comissão 
utilize os mecanismos de cooperação previstos na directiva para ajudar os 
Estados-Membros que precisem;

Garantir a segurança do aprovisionamento de energia 
30. Acredita que, em colaboração com o SEAE, a Comissão deve velar por que a União se 

mostre unida no sector da energia;

31. Considera que todos os gasodutos externos e outras redes de energia que penetrem no 
território da União Europeia se devem reger por acordos transparentes e regras de 
mercado internas, incluindo sobre o acesso de terceiros e cláusulas de destino; solicita à 
Comissão a garantia de que os actuais e futuros gasodutos e oleodutos e os acordos 
comerciais respeitem o acervo europeu no domínio da energia e que tome medidas, se 
necessário;

32. Solicita à Comissão uma nova extensão da Comunidade da Energia a mais países 
vizinhos; sublinha que a Comissão deve garantir e controlar a aplicação oportuna e 
rigorosa das regras da UE em matéria de energia pelos seus membros, nomeadamente 
condicionando a concessão de fundos da UE ao respeito das obrigações do Tratado;

33. Considera que o capítulo da energia que abrange a cooperação política e tecnológica nos 
acordos com os Estados vizinhos deve ser consolidado, nomeadamente através do reforço 
dos programas de eficiência energética e das regras do mercado interno;

34. Congratula-se com o regresso da Rússia às reuniões da Conferência da Carta da Energia; 
solicita à Comissão que tome medidas para alargar o tratado a mais países e, no fórum da 
Conferência da Carta da Energia, trabalhar no sentido de uma solução negociada 
conducente à total ratificação do Tratado e dos seus protocolos pela Rússia; realça que a 
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energia deve estar no centro do acordo pós-APC com a Rússia e que esse acordo deve 
servir de base às relações dos Estados-Membros com aquele país;

35. Pede à Comissão a garantia de que o regulamento relativo à segurança do 
aprovisionamento de gás será estritamente aplicado depois de entrar em vigor, 
especialmente os seus mecanismos de alerta precoce;

36. Exorta a Comissão e os Estados-Membros interessados a prosseguir o projecto de 
gasoduto europeu Nabucco, que poderá reforçar significativamente a segurança do 
aprovisionamento de gás na União Europeia; pede que a vaga de coordenador da UE do 
projecto Nabucco seja preenchida o mais brevemente possível;

37. Apela a um diálogo especial sobre energia com os países da região do Mar Cáspio e 
congratula-se com o trabalho no domínio da cooperação para o desenvolvimento da região 
do Mar Cáspio;

38. Apela à promoção das iniciativas DESERTEC e Plano Solar para o Mediterrâneo através 
do apoio à instalação de centrais de energia solar descentralizadas na região do Norte de 
África e sua ligação à rede;

39. Pensa que seria útil o estabelecimento de normas mínimas da UE para o licenciamento e a 
certificação de desenho das novas centrais nucleares;

40. Encoraja e apoia a construção de terminais de GNL, nomeadamente em países mais 
vulneráveis às perturbações do abastecimento de gás;

Promover a investigação, o desenvolvimento e a inovação no domínio da energia 
41. Apela a que a execução do plano SET seja objecto de um criterioso acompanhamento e a 

que sejam identificados os obstáculos à mobilização de investimentos privados;

42. Apoia o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de electricidade que 
ofereçam uma boa relação custo-eficácia, incluindo a utilização de pilhas de hidrogénio e 
outras células de combustível que podem aumentar a percentagem de energias renováveis;

43. Insta a Comissão a promover e apoiar financeiramente projectos-piloto na União Europeia 
destinados à exploração de fontes de energia não convencionais disponíveis localmente, 
incluindo o gás de xisto; pede à Comissão que ajude os Estados-Membros a realizar 
estudos geológicos para determinar o nível de recursos disponíveis na União e a sua 
inclusão na estratégia a longo prazo da União;

44. Entende que, a médio prazo, as fontes convencionais e não convencionais de gás natural 
são a maneira mais rápida e mais fácil de reduzir as emissões de carbono antes de se 
avançar para uma economia baseada nos combustíveis não fósseis, apelando, por isso, a 
que as iniciativas do plano SET em matéria de CAC se concentrem também nas centrais 
eléctricas que funcionam a gás e nas emissões de outros biocombustíveis;

45. Considera que, como se afirma na segunda análise estratégica da política energética, o 
carvão continua a ser uma fonte de energia interna fundamental e que a União deve, por 
isso, prosseguir a investigação sobre tecnologias limpas do carvão, como a gaseificação e 
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a liquefacção do carvão;

46. Apoia o desenvolvimento da cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão para 
garantir os incentivos necessários para um mercado sustentável da biomassa, tendo em 
conta questões como a biodiversidade e a produção alimentar;

47. Está convencido de que a investigação e o desenvolvimento destinado à inovação das 
tecnologias energéticas deve ser uma prioridade central do novo 8.º Programa-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento e que, por isso, deveriam ser significativamente 
aumentados os recursos atribuídos a estes subprogramas;

48. Lembra que a investigação no domínio da energia deve contribuir não só para a redução 
dos gases com efeito de estufa e a segurança do aprovisionamento, como também para 
melhorar a competitividade da indústria europeia; neste contexto, considera que o 
empenhamento na normalização, em conjunto com os parceiros estratégicos da União 
Europeia (como a China, o Japão, a Índia, a Rússia e os EUA), no domínio das novas 
tecnologias energéticas, como os veículos eléctricos, é vital para que as inovações 
europeias possam ser inteiramente comercializáveis no mercado internacional; 

Colocar os consumidores e os cidadãos no centro da política energética da União 
Europeia
49. Considera que, para explicar aos cidadãos as vantagens dos contadores inteligentes e dos 

projectos energéticos em geral, é necessário organizar campanhas de informação; sublinha 
que a informação da sociedade acerca dos benefícios dos contadores inteligentes é uma 
medida fundamental para o seu êxito;

50. Solicita à Comissão a realização de um controlo e a apresentação de um relatório ao 
Parlamento Europeu sobre a aplicação do terceiro pacote relativo ao mercado interno no 
que diz respeito às medidas nacionais para evitar a pobreza energética e recorda aos 
Estados-Membros as suas obrigações nos termos das disposições legislativas em vigor;

51. Recorda à indústria da energia as obrigações previstas no Terceiro Pacote da Energia de 
estabelecer facturas de energia claras e compreensíveis; está convencido de que os 
modelos propostos pelo fórum dos cidadãos para a energia lançado pela Comissão 
deveriam ser utilizados como base para a normalização das facturas da energia em toda a 
União; 

52. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A situação do sector da energia na União Europeia tem de fazer face a muitos desafios. A luta 
da Europa pelo futuro da energia será dura. A Europa está cada vez mais dependente da 
importação de energia. Temos um sistema energético que exige vultuosos investimentos numa 
altura em que a Europa está ainda a sofrer as consequências da crise económica. E não 
conseguimos aplicar a nossa própria legislação neste domínio.

O Tratado de Lisboa foi o primeiro passo para dar uma resposta a estes problemas. Propõe à 
União um conjunto de objectivos claros: assegurar o funcionamento do mercado único interno 
da energia, a segurança do aprovisionamento, a eficiência energética e a promoção das redes 
de energia e de fontes renováveis de energia. A União dispõe agora também de um quadro 
jurídico sólido e de uma base jurídica (artigo 194) para agir no âmbito da política energética.

O Tratado dá início a uma nova era para a União. Chegou a hora de adaptar os nossos 
objectivos e estratégias para aplicar totalmente o tratado. É por isso que o relator do 
Parlamento Europeu considera ser necessária uma orientação estratégica e uma nova 
estratégia para o sector da energia a fim de cumprir os objectivos constantes do artigo 194 e as 
metas 20-20-20 fixadas no pacote para o clima. A acção da UE pode ser reforçada a vários 
níveis. Em primeiro lugar, é necessário aplicar melhor os recursos orçamentais da UE nas 
políticas da energia e do clima. Em segundo lugar, é preciso arranjar uma solução mais 
rentável para apoiar o desenvolvimento e a modernização das redes pan-europeias da energia 
e o desenvolvimento de sistemas energéticos com baixas emissões de carbono. É fundamental 
criar mais sinergias entre as dimensões interna e externa da política energética da UE. O 
relator do PE pensa que existe uma clara vontade política de mais acção ao nível da política 
energética da UE.

O relator do PE concorda plenamente com a Comissão quando diz que o nível de aplicação da 
legislação energética europeia é geralmente insuficiente, mesmo relativamente à antiga 
legislação, como o segundo pacote relativo ao mercado interno da energia, aprovado em 2003. 
E a Comissão tem toda a razão quando chama a atenção para as medidas de execução 
aprovadas desde 2007. Tem também razão quando adverte que, embora sejam necessárias 
novas medidas, elas não serão credíveis nem eficazes se a legislação e os programas 
existentes não forem exaustivamente executados. 

Objectivos estratégicos: As novas acções a empreender no sector da energia devem 
conservar os três objectivos absolutamente essenciais da UE no domínio da energia:
1. O primeiro objectivo é avançar para um sistema energético de baixas emissões de carbono 

(tema da primeira análise estratégica da política europeia da energia da Comissão e do 
pacote sobre o clima).

2. O segundo objectivo é garantir a segurança do aprovisionamento de energia para todos 
(tema central da segunda análise estratégica da política europeia da energia de 2008) à 
medida que avançamos para um sistema energético e uma economia com baixas emissões 
de carbono.

3. O terceiro objectivo é garantir que os dois primeiros reforcem também a competitividade 
da União e o fornecimento de energia a todos os consumidores a preços acessíveis.

O primeiro objectivo pode ser, e já foi, fixado em termos de metas de redução das emissões, 
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com sub-metas quanto à quota-parte de energias renováveis e biocombustíveis no cabaz do 
abastecimento energético. Mas é difícil, e desnecessário, ser tão preciso quanto a outras 
componentes do cabaz energético (petróleo, carvão, gás, nuclear). Difícil porque, como os 
preços destas fontes de energia sofrem flutuações nos mercados mundiais de mercadorias, a 
sua utilização também varia. Desnecessário porque a parte de combustíveis fósseis deve ser 
determinada pela parte de energias renováveis e não deve, nem pode, ser antecipadamente 
fixada. Justifica-se fixar uma meta para a parte de energias renováveis (independentemente do 
tipo de energias renováveis a utilizar) no cabaz energético total a fim de compensar a 
crescente dependência da importação de combustíveis fósseis e respeitar os objectivos de 
redução das emissões de CO2. Mas, em termos gerais, o cabaz energético tem de ser deixado 
aos agentes e empresas do mercado, que têm de fazer os seus próprios cálculos com base nas 
políticas, incentivos e penalidades claramente estabelecidas pela UE.

A longo prazo, o principal objectivo de conseguir uma economia de baixas emissões de 
carbono servirá o segundo objectivo de segurança do aprovisionamento, reduzindo as 
necessidades da Europa em termos de importação de gás. Ao mesmo tempo, tem de se prestar 
atenção à competitividade da União e ao acesso das empresas e consumidores privados à 
energia.

Fundos do orçamento da União Europeia: Uma grande omissão na actual política 
energética da UE é a incapacidade de aplicar os fundos da UE numa área que se mantenha, 
apesar da recessão, entre as principais prioridades dos governos e dos cidadãos europeus. 
Como diz a Comissão, os sistemas energéticos da UE precisam de milhares de milhões de 
euros de investimentos nas redes de energia, nas capacidades de produção e de transporte e 
em tecnologias limpas. Este deve ser um dos principais temas da futura estratégia para o 
sector da energia.

O relator do PE acredita que a Europa deve agora procurar os meios de prosseguir os seus 
objectivos políticos declarados, incluindo as metas 20-20-20 e o Tratado de Lisboa em 
matéria de segurança energética. A nova estratégia energética deve apoiar a utilização de mais 
recursos do orçamento da UE na política da energia e do clima, a começar com as 
perspectivas financeiras pós-2013.

Normalmente, o contributo europeu para a política energética tem sido mais regulamentar do 
que financeiro (excepto no caso do financiamento da I&D). A legislação europeia tem estado 
centrada nas redes e produtos da energia. Os três pacotes sucessivos de legislação da UE 
sobre o mercado interno da energia visavam todos abolir a discriminação nas redes de 
electricidade e nos gasodutos e transformar os operadores de sistema europeus (OSE) em 
transportadores universais de energia por toda a Europa. A teoria diz que, se forem dados aos 
OSE os incentivos certos, eles e os seus utilizadores financiarão toda a infra-estrutura de rede 
necessária. Mas está a tornar-se claro que isso não está a acontecer com rapidez suficiente 
para criar as novas ligações às redes necessárias para as energias renováveis nas regiões 
periféricas, nem as redes inteligentes para que haja uma maior interacção entre os geradores e 
os clientes, bem como uma melhor gestão da procura de energia. A Comissão alerta para o 
facto de nem todos os investimentos em infra-estruturas poderem ficar a cargo 
exclusivamente do mercado, especialmente quando a natureza transfronteiriça de certas redes 
complica a repartição de custos entre os Estados-Membros.
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O relator do PE pensa que a Comissão deve contribuir para o investimento nas 
infra-estruturas. Tem de instalar infra-estruturas estratégicas à escala da UE que façam 
avançar a integração dos mercados da energia da União e regionais e que aumentem a 
capacidade de absorção das energias renováveis. Comparado com as necessidades de 
investimento em energia da Europa, todo o orçamento da UE é pequeno. Mas uma 
contribuição razoável do orçamento para a política energética e climática poderia:

 Harmonizar as prioridades orçamentais da UE com as suas prioridades políticas.
 Ajudar os Estados-Membros mais novos da Europa Central e Oriental, detentores de 

um grande potencial para a redução de emissões e a produção de energias renováveis.
 Intervir e fornecer incentivos, quando os mecanismos do mercado não bastam para 

prosseguir os objectivos energéticos da UE.

Como o orçamento da UE é relativamente pequeno, o relator do PE pensa que a UE deve 
procurar formas de utilizar o seu orçamento para gerar efeitos de alavanca. Uma possibilidade 
seria utilizar o orçamento europeu para garantir empréstimos destinados a fomentar os 
investimentos privados e as PPP, como aconteceu já com os fundos do Plano de 
Relançamento da Economia Europeia destinados à energia. Estas facilidades de partilha de 
riscos e regimes de crédito dos bancos públicos poderiam servir como instrumentos de apoio 
aos investimentos nas infra-estruturas energéticas e substituir cada vez mais os empréstimos 
tradicionais de maneira inovadora.

Aumentar a rentabilidade do apoio às energias renováveis: Certos regimes nacionais de 
apoio financeiro são consideravelmente mais importantes do que todo o esforço da UE. Uma 
maneira de reforçar o apoio às energias renováveis seria reunir estes fundos nacionais mais 
importantes num regime pan-europeu. Para isso, a nova estratégia energética deve pôr a 
hipótese de um regresso à proposta inicial da Comissão de um sistema pan-europeu de 
comércio de energias renováveis ou de garantias de origem. Isto permitiria criar economias de 
escala em toda a Europa e desviar o investimento para os locais onde o retorno fosse maior. A 
médio prazo, a Europa pode também criar mercados regionais de energias renováveis como 
etapa na via que conduzirá a um mercado pan-europeu.

Eficiência energética: Muitas partes interessadas vêem na nova estratégia energética uma 
oportunidade para reforçar a meta não obrigatória do plano 20-20-20: a meta de melhorar a 
eficiência energética de 20% até 2020. O relator do PE pensa, no entanto, que será difícil 
cumprir qualquer meta juridicamente vinculativa em matéria de eficiência energética, 
devendo ser privilegiadas acções em prol da rentabilidade para aproveitar melhor o potencial 
inexplorado de poupança de energia da UE. É bom que a Comissão inste os Estados-Membros 
a melhorar os seus planos de acção nacionais no domínio da eficiência energética 
apresentados em 2008, que podem conduzir, segundo a Comissão, a grandes melhorias. 

Inovação: A UE precisa claramente de se esforçar para reunir e aproveitar ao máximo as 
iniciativa dos seus 27 Estados-Membros no domínio da I&D. A UE pode fazer isto de três 
maneiras – unindo e coordenando os esforços de investigação (como está a fazer com as 
iniciativas industriais europeias), estabelecendo normas técnicas e jurídicas para as novas 
técnicas (como fez com a captura e o armazenamento de carbono) e concedendo 
financiamento (como faz através do programa-quadro de investigação). Mas no seu Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas, a Comissão diz que o investimento 
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público e privado em tecnologias de baixas emissões de carbono tem de ser aumentado de 3 
para 8 mil milhões de euros anuais até 2020. O relator do PE pensa que temos de encontrar a 
forma de encorajar o investimento privado no Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas e, ao mesmo tempo, reforçar a importância ao Oitavo Programa-Quadro no 
domínio da energia.

Política energética externa: O documento da Comissão enumera os muitos diálogos da 
União Europeia no domínio da energia com organizações, parceiros e fornecedores 
internacionais. Mas as iniciativas externas mais importantes do ponto de vista crucial da 
segurança energética são as que têm por principal objectivo:

 Alargar aos países vizinhos as regras do mercado interno da energia da UE. 
 Procurar a diversificação das fontes e rotas das importações de energia. 

O relator do PE crê que a primeira medida tem de ser realizada através do alargamento da 
Comunidade da Energia e de um forte empenhamento ao lado da Rússia no âmbito do fórum 
da Conferência da Carta da Energia e no contexto das negociações de um novo acordo de 
parceria e cooperação com este país. Há que felicitar a Moldávia por ter completado os seus 
procedimentos de ratificação e alinhado a sua legislação relativa ao gás com o acervo da UE e 
por ter aderido à Comunidade da Energia em Maio de 2010. A mesma missão aguarda ainda a 
Ucrânia, que aderiu condicionalmente em Dezembro de 2009 e ainda tem de harmonizar as 
suas leis relativas ao gás com o acervo da UE.

A segunda medida deve ser apoiada pela construção de novos terminais de Gás Natural 
Liquefeito, capazes de trazer gás de todo o mundo para a Europa. Os terminais de GNL 
podem trazer novas fontes e novas rotas para as importações de gás. O desenvolvimento do 
Corredor Meridional através de projectos como o gasoduto Nabucco pode também dar à 
Europa novas fontes, bem como uma nova rota para as importações de gás. O relator do PE 
felicita a Comissão por tentar pensar criativamente acerca de eventuais mecanismos para 
impulsionar o pode compra da UE e por estudar novos instrumentos, como o mecanismo de 
aquisição em bloco do gás do Mar Cáspio (" Caspian Development Corporation "), uma 
maneira de congregar a procura de energia da Europa de uma forma que encoraje os 
produtores da Ásia Central a vender à Europa.

Com a possível excepção do gasoduto Nabucco, o relator do PE considera que os fundos 
destinados a aumentar a resistência da Europa aos choques energéticos externos são 
geralmente mais bem aplicados dentro do que fora da UE. Isto porque as novas 
interconexões transfronteiras de gás e a armazenagem na UE constituem um complemento 
duradouro da infra-estrutura energética da Europa e são a expressão prática da solidariedade 
entre os Estados-Membros no sector da energia. A revisão em curso do regulamento relativo à 
segurança do gás ajudará este processo. Mas os esforços para criar um mercado de gás mais 
integrado têm de prosseguir no período abrangido pela nova estratégia energética. O relator 
do PE espera, por isso, que a Comissão crie sinergias entre os aspectos interno e externo da 
energia.


