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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a revisão do Plano de Acção para a Eficiência Energética
(2010/2107(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 19 de Outubro de 2006 intitulada "Plano 
de Acção para a Eficiência Energética: Concretizar o Potencial" (COM(2006)0545), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 23 de Janeiro de 2008, intitulada "Duas 
vezes 20 até 2020 – As alterações climáticas, uma oportunidade para a Europa" 
(COM(2008)0030), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de Novembro de 2008, intitulada 
"Eficiência Energética: atingir o objectivo de 20%" (COM(2008)0772),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de Janeiro de 2007, intitulada "Uma 
Política Energética para a Europa" (COM(2007)0001), que foi seguida da Comunicação 
da Comissão, 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)0781),

– 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)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 2010/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Maio de 2010, relativa à indicação do consumo de energia e de outros recursos dos 
produtos relacionados com o consumo de energia por meio de rotulagem e outras 
indicações uniformes relativas aos produtos3,

– Tendo em conta a Directiva 2010/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios4,

– Tendo em conta o documento de balanço da Comissão de 7 de Maio de 2010 intitulado 
"Rumo a uma nova Estratégia Energética para a Europa (2011-2020)",

– Tendo em conta o estudo independente intitulado "Company Car Taxation Subsidies, 

                                               
1 JO L 200 de 31.7.2009, p. 31
2 JO L 114 de 27.4.2006, p. 64 
3 JO L 153 de 18.6.2010, p. 1. 
4 JO L 153 de 18.6.2010, p. 13. 
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welfare and economy", elaborado a pedido da Comissão1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 3 de Fevereiro de 2009 sobre a Segunda Análise 
Estratégica da Política Energética2,

– 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 Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2010),

A. Considerando que a poupança de energia constitui o meio mais rentável e célere de 
reduzir as emissões de CO2, entre outras, e de aumentar a segurança do aprovisionamento; 
consequentemente, a eficiência energética deve ser uma prioridade fundamental de 
qualquer futura estratégia da UE, em particular da sua Estratégia 2020,

B. Considerando que a poupança de energia está associada a vantagens económicas; 
considerando que a importação de energia para a UE tem aumentado e atingiu um valor de 
332 mil milhões de euros em 2007; considerando ainda que, de acordo com os dados da 
Comissão, os benefícios em termos de energia podem ultrapassar os 1000 euros por 
agregado familiar3 e que a realização bem sucedida do objectivo de eficiência energética 
poderá permitir à UE economizar cerca de 100 mil milhões de euros, além de que 
reduziria as emissões em quase 800 milhões de toneladas por ano4,

C. Considerando que é necessário redobrar os esforços para realizar o objectivos de 20% de 
eficiência energética até 2020 e que o controlo dos progressos realizados na concretização 
destes objectivos não é suficiente;

D. Considerando que o período de amortização do investimento na eficiência energética é 
curto e que os investimentos criam novos empregos em zonas rurais e urbanas, em 
particular no sector da construção e nas PME, os quais não podem ser externalizados,

E. Considerando que a utilização de fundos públicos para instrumentos financeiros 
renováveis, com vista a incentivar financeiramente o investimento em medidas de 
eficiência energética, oferece a vantagem de, em situação de austeridade orçamental, 
permitir, a prazo, manter grande parte destes fundos,

F. Considerando que o lado da procura tem sido o motor do aumento do consumo de energia 
e que existe uma necessidade real de lutar contra os obstáculos de mercado que se impõem 
face aos produtos energeticamente eficientes,

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 JO C 67E de 18.3.2010, p. 16.
3 COM(2008)0772, p.4. 
4 COM(2008)0030, p. 8. 
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G. Considerando que os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo de energia 
e cerca de 36% das emissões com efeito de estufa na UE1, e que a construção corresponde 
a 12% do PIB da EU, representando uma parte importante da economia europeia, 

H. Considerando que os motores eléctricos industriais consomem 30% a 40% da energia 
eléctrica produzida à escala mundial, e que uma optimização adequada dos sistemas a 
motor em questão, essencialmente através da regulação da sua velocidade, pode permitir 
uma poupança de 30% a 60% da energia consumida,

1. Respeito e aplicação da legislação existente

1. Pede à Comissão que apresente uma avaliação do resultado dos esforços empreendidos 
pelos Estados-Membros e pela Comissão; considera que, se a avaliação comprovar uma 
aplicação insatisfatória da estratégia e se, por conseguinte, as projecções indicarem que a 
UE não atingirá o seu objectivo fixado para 2020, o Plano de Acção de Eficiência 
Energética (PAEE) deve incluir um compromisso da Comissão no sentido de propor 
novas medidas europeias, nomeadamente metas vinculativas em matéria de eficiência 
energética para os Estados-Membros que sejam equitativas, mensuráveis e tenham em 
conta a respectiva situação de partida relativa e as circunstâncias nacionais; insiste em que 
o método deve basear-se em reduções absolutas do consumo energético a fim de garantir a 
transparência;

2. Insta a Comissão a apresentar um Plano de Acção para a Eficiência Energética ambicioso 
que avalie os progressos alcançados graças às medidas incluídas no Plano de Acção 2006, 
reforce a aplicação das medidas adoptadas em matéria de eficiência energética, tal como 
definidas no Plano de Acção 2006 e que ainda se encontram em curso, e contenha novas 
medidas adequadas a fim de realizar o objectivo fixado para 2020;

3. Exige uma revisão da Directiva dos Serviços Energéticos (DSE) a fim de prever uma 
abordagem assente num painel de avaliação (com metas flexíveis), que proporcione aos 
Estados-Membros um grau de flexibilidade que lhes permita optar pelos domínios nos 
quais irão concentrar os seus esforços, baseando-se em pressupostos relativos à eficiência 
de custos e às potenciais economias de energia;

4. Exorta a Comissão a prever uma avaliação crítica dos Planos de Acção para a Eficiência 
Energética nacionais e da respectiva aplicação, incluindo um modelo vinculativo para a 
elaboração de relatórios, a compilar a obrigação de apresentar relatórios com os requisitos 
das directivas relativas aos serviços energéticos, à rotulagem energética e à concepção 
ecológica a fim de reduzir a sobrecarga para os Estados-Membros, bem como a avaliar e a 
classificar cada acção dos Estados-Membros para um bom aproveitamento da abordagem 
baseada em metas flexíveis;

5. Insta os Estados-Membros a pôr em prática uma fiscalização global dos mercados e 
programas de controlo do respeito das directivas relativas ao desempenho energético dos 
edifícios, à concepção ecológica, à rotulagem energética e à rotulagem energética de 
pneus, em particular no domínio das importações, e exorta a Comissão a supervisionar a 
implementação desses programas e a instaurar processos de infracção, se necessário for;

                                               
1 COM(2008)0772, p. 8. 
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6. Solicita à Comissão que, alguns anos após a entrada em vigor da directiva revista, avalie 
de que forma a obrigação de mencionar o rótulo energético em toda a publicidade dos 
produtos relacionados com o consumo de energia se reflectiu no comportamento dos 
consumidores;

2. Infra-estruturas energéticas (produção e transmissão)

7. Considera que é necessário focar uma maior atenção em sistemas inovadores, tais como as 
redes inteligentes, os contadores inteligentes e o armazenamento de energia, os quais 
podem favorecer a eficiência energética;

8. Exige uma revisão da Directiva relativa à Cogeração a fim de promover a produção 
combinada calor-electricidade (PCCE) e as redes urbanas de aquecimento e arrefecimento, 
incentivando os Estados-Membros a estabelecer um quadro regulamentar estável e 
favorável, atribuindo às centrais de PCCE um acesso prioritário à rede de electricidade e
promovendo o recurso à PCCE e ao aquecimento urbano nos edifícios, bem como o 
financiamento sustentável da PCCE, nomeadamente tornando-a um critério de selecção 
dos projectos de desenvolvimento urbano e rural financiados pelos Fundos Estruturais;

9. Insta igualmente os Estados-Membros a promover o recurso à PCCE através do apoio ao 
estabelecimento e à remodelação de sistemas de aquecimento urbano e não através do 
apoio à cogeração propriamente dita;

10. Acolhe favoravelmente o trabalho em curso da Comissão no domínio das redes 
inteligentes, e insta-a a apoiar o desenvolvimento das mesmas através da fixação de 
normas comuns, bem como a assegurar um ambiente regulamentar estável e harmonizado 
a longo prazo em toda a UE;

3. Desenvolvimento urbano e edifícios

11. Sublinha a necessidade de apoiar as iniciativas centradas no nível local e regional para 
reduzir o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente 
o Pacto de Autarcas e a iniciativa “Cidades Inteligentes”;

12. Insta a Comissão a avaliar o potencial dos edifícios públicos em termos de eficiência e a 
propor um objectivo vinculativo de redução do consumo de energia dos edifícios públicos 
nos Estados-Membros;

13. Está convencido de que é essencial que as autoridades públicas assumam um papel 
condutor a fim de alcançar o objectivo de poupança de energia; reconhece, por outro lado, 
que as restrições orçamentais existentes, em particular ao nível regional e local, limitam 
muitas vezes a capacidade das entidades públicas de investir no futuro; exorta a Comissão 
e os Estados-Membros a encontrar soluções inovadoras para debelar este problema;

14. Crê que o Parlamento Europeu e a Comissão devem dar o exemplo procedendo à 
remodelação dos seus edifícios de forma a atingirem necessidades quase nulas de energia 
até 2020; 

15. Solicita à Comissão que promova novas iniciativas de apoio à remodelação dos edifícios 
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no âmbito da próxima estratégia de inovação, tais como uma parceria para a inovação em 
matéria de eficiência energética em cidades energeticamente eficazes e com emissões 
nulas;

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promover a introdução de Certificados de 
Desempenho Energético, de balcões únicos que ofereçam acesso a assistência e 
aconselhamento técnico, bem como de incentivos financeiros disponíveis ao nível 
regional, nacional e europeu;

17. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam o recurso mais generalizado a 
auditorias energéticas nas empresas e concebam mecanismos de assistência às PME, em 
particular, neste domínio;

18. Considera que a Comissão deve financiar os estudos-piloto das auditorias à eficiência 
energética dos edifícios, a fim de averiguar o potencial de poupança energética e motivar 
os agentes do mercado a investir em soluções eficazes do ponto de vista energético;

19. Pede à Comissão que proponha requisitos mínimos de desempenho energético no que 
respeita à iluminação pública, aos contratos públicos favoráveis ao ambiente e à 
remodelação energética; neste contexto, insta a que se preveja, até 2020, uma cláusula 
relativa aos custos totais ao longo do período de vida em todos os contratos públicos para 
instalações de iluminação;

4. TIC e produtos

20. Exige uma aplicação célere e adequada das directivas relativas à rotulagem energética, 
mediante a adopção de actos delegados que abranjam novos produtos relacionados com a 
energia; considera que a Directiva relativa à concepção ecológica deve igualmente 
abranger produtos relativos a grandes edifícios, equipamentos industriais, sistemas de 
iluminação integrados em edifícios, bombas e produtos destinados a controlar o consumo 
de água, bem como incluir uma definição dos requisitos mínimos de desempenho para os 
edifícios;

21. Exorta a Comissão a propor legislação específica relativa à eficiência dos produtos em 
matéria de utilização dos recursos;

22. Pede à Comissão que estude a possibilidade de alargar o âmbito de aplicação da Directiva 
relativa aos Edifícios a fim de que seja aplicável aos grandes edifícios, incluindo os 
requisitos de concepção ecológica dos produtos neles utilizados, em particular os motores 
eléctricos industriais;

23. Insta a Comissão a avaliar a legislação e a garantir que a mesma visa os produtos, os 
sistemas e o respectivo consumo energético, e considera necessária uma maior 
sensibilização dos cidadãos da UE relativamente à eficiência dos consumidores e dos 
produtos relacionados com a energia em matéria de utilização de energia e de recursos;
crê que, ao avaliar o consumo energético, dever-se-á analisar as aplicações como um todo 
e não como produtos isolados;

24. Acolhe com satisfação o trabalho realizado pelo grupo especial sobre contadores 
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inteligentes e solicita à Comissão que apresente uma série de recomendações até ao final 
de 2011 a fim de garantir o seguinte:

 introdução dos contadores inteligentes em conformidade com o calendário estipulado 
no terceiro pacote relativo ao mercado da energia,

 acordo entre os Estados-Membros, até ao final de 2011, relativamente às 
funcionalidades comuns dos contadores inteligentes,

 estabelecimento pela Comissão e pelos Estados-Membros de um objectivo concreto 
quanto ao número de casas equipadas com contadores inteligentes até 2020;

25. Exorta a Comissão a incluir no Plano SET uma vertente sobre o desenvolvimento e a 
promoção da tecnologia e de produtos favoráveis à utilização eficiente da energia e dos 
recursos;

5. Transportes

26. Pede à Comissão que publique um Livro Branco ambicioso sobre os transportes a fim de 
conceber uma política europeia dos transportes que seja sustentável, promova a introdução 
de novas tecnologias energeticamente eficientes e reduza a dependência face aos 
combustíveis fósseis, em especial o petróleo;

27. Insta a Comissão a promover a concepção de dispositivos inovadores a fim de melhorar a 
eficiência energética (nomeadamente o "spoiler" para os camiões) e a ponderar a 
possibilidade de tornar a sua introdução obrigatória, caso se comprove a sua rentabilidade;

28. Encoraja, neste contexto, a promoção do uso de pneus eficientes em termos energéticos e 
pede à Comissão que estabeleça requisitos mínimos de eficiência energética para os 
veículos adquiridos pelas autoridades públicas e para os pneus utilizados nesses veículos;

29. Insta a Comissão a garantir a definição de condições-quadro para o desenvolvimento de 
veículos eléctricos, nomeadamente no que respeita à normalização do suporte lógico das 
infra-estruturas e das estações de carregamento;

30. Reitera a necessidade de promover soluções de transporte intermodal, assim como a 
concepção de sistemas de transporte inteligentes a fim de economizar energia no sector 
dos transportes (nomeadamente taxas de congestionamento, tecnologias de informação 
relativa à gestão do tráfego, infra-estruturas ferroviárias, etc.);

31. Solicita aos Estados-Membros que suprimam os regimes fiscais que incentivam à compra 
de automóveis com maior consumo de combustível1; 

6. Incentivos e financiamento

32. Exorta a Comissão a apresentar propostas sobre como estabelecer um quadro europeu de 
instrumentos financeiros renováveis a fim de apoiar as medidas complementares em 
matéria de eficiência energética que apoiam os regimes nacionais e os canais de 

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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distribuição em vigor de eficácia comprovada (por exemplo, os mecanismos de partilha 
dos riscos) e que incentivam à instauração e melhoria de programas em matéria de 
eficiência energética nos Estados-Membros;

33. Considera que esse quadro deve ter em conta a experiência adquirida com os instrumentos 
renováveis existentes fornecidos pelos intermediários financeiros públicos, integrar os 
fundos europeus já disponíveis e ser concebido de forma a cativar outros fundos públicos 
ou privados a fim de criar o máximo efeito de alavanca possível e de apoiar os programas 
financeiros a favor de um grande número de beneficiários finais;

34. Saúda, a este respeito, a proposta da Comissão para utilizar as dotações não autorizadas do 
Regulamento EEPR tendo em vista a criação de um instrumento financeiro específico para 
apoiar a eficiência energética e as iniciativas a favor das energias renováveis, e convida o 
Conselho a adoptar a referida proposta rapidamente;

35. Sublinha a necessidade de optimizar a utilização dos fundos europeus existentes, como o 
FEDER, a favor das medidas em matéria de eficiência energética; pede à Comissão que 
identifique os obstáculos que impedem a utilização de uma maior parte dos recursos dos 
Fundos Estruturais e de Coesão para este fim, e a propor medidas adequadas a fim de 
contornar os mesmos (nomeadamente, medidas europeias suplementares destinadas a 
apoiar a assistência técnica);

36. Insta a Comissão a reforçar os mecanismos de financiamento (por exemplo, ELENA, 
Assistência Europeia à Energia Local) e a considerar a criação de mecanismos 
complementares financiados ao abrigo do Programa Energia Inteligente-Europa;

37. Exorta a Comissão a promover medidas europeias destinadas a apoiar a assistência técnica 
fornecida por intermediários financeiros (nacionais e internacionais) experientes a fim de: 

 sensibilizar as autoridades gestoras e o público, bem como as instituições financeiras 
privadas e cimentar os seus conhecimentos técnicos no que respeita às estratégias de 
financiamento e aos requisitos institucionais, tendo em vista apoiar os investimentos 
em eficiência energética,

 apoiar as instituições públicas e privadas na aplicação das medidas e dos instrumentos 
financeiros correspondentes,

 estruturar os instrumentos financeiros sustentáveis e eficazes a fim de melhor utilizar 
os fundos disponíveis para o investimento na eficiência energética,

 incentivar a transferência das melhores práticas entre os Estados-Membros e 
respectivos intermediários financeiros;

38. Exorta a Comissão a estudar a possibilidade de propor medidas eficazes destinadas a 
incentivar as empresas do sector da energia a investir na eficiência energética;

39. Reitera o seu pedido de que o capítulo sobre a eficiência energética deve ser reforçado no 
quadro da Política Europeia de Vizinhança e inscrito de forma sistemática na ordem do 
dia dos diálogos entre a UE e os países terceiros;
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40. Solicita à Comissão que torne a eficiência energética uma das prioridades fundamentais 
do 8.º Programa-Quadro de Investigação e atribua uma parte significativa dos recursos aos 
sub-programas em matéria de eficiência energética, como é o caso do Programa Energia 
Inteligente-Europa; salienta a necessidade de duplicar os fundos destinados às actividades 
de investigação, desenvolvimento e demonstração no domínio da energia, incluindo um 
aumento substancial, até 2020, do futuro orçamento da UE, em comparação com o nível 
actual, em particular para as energias renováveis, as redes inteligentes e a eficiência 
energética;

41. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.



PR\832028PT.doc 11/12 PE448.774v02-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução
A eficiência energética é a forma mais rápida e rentável de reduzir as emissões de CO2 e 
outras. As vantagens são enormes, tanto em termos de crescimento económico como de 
criação de empregos. Os empregos serão criados tanto nas áreas rurais como nas urbanas, 
frequentemente no seio das PME e serão empregos locais, não podendo ser deslocalizados. 
Eles serão criados nos ramos das TI, da construção e dos serviços.

Já muito foi alcançado desde a aprovação do Plano de Acção para a Eficiência Energética em 
2006; porém, o contexto político e económico mudou muito desde então. Portanto, há uma 
necessidade clara de rever a política comunitária em matéria de eficiência energética, a fim de 
a alinhar com as prioridades e desenvolvimentos actuais. Deve ser efectuada uma avaliação 
exaustiva dos resultados e deficiências do Plano de Acção para a Eficiência Energética de 
2006 como base para a revisão da política comunitária em matéria de eficiência energética. As 
medidas visando impulsionar as economias de energia podem ser criadas através duma grande 
variedade de instrumentos a nível nacional e da UE, como é o caso da rotulagem e das normas 
ecológicas aplicáveis a produtos relacionados com a energia, ao consumo de energia dos 
edifícios e muitas outras coisas. O relator considera que os responsáveis pela elaboração de 
políticas devem tentar diversificar os meios com os quais procuram aumentar a eficiência 
energética da UE-27 e que alguns instrumentos podem ser usados melhor a nível nacional.

Objectivos de eficiência energética
Parece cada vez mais evidente que a UE não está em vias de cumprir o seu objectivo de 20%. 
Falta documentação oficial da Comissão a este respeito. Embora os objectivos em matéria de 
emissões e de energias renováveis sejam fáceis de medir e disponibilizados oficialmente pelo 
Eurostat, as estatísticas sobre eficiência energética, por outro lado, são controversas, dado que 
o modelo Primes é frequentemente contestado. Não obstante, o relator considera que é da 
responsabilidade da Comissão apresentar estatísticas sobre a evolução de todos os elementos 
principais da política energética da UE.

Edifícios
É do conhecimento geral que a eficiência energética dos edifícios tem um enorme potencial. 
A recente reformulação do PERD torna difícil outra reformulação desta directiva nesta altura. 
Não obstante, a importância dos edifícios requer uma abordagem diferente, que esteja em 
conformidade com o princípio da subsidiariedade e não viole o direito à propriedade privada. 
Devemos ponderar a questão dos instrumentos de financiamento adequados, bem como a 
necessidade de reforçar a formação profissional, o acesso das PME à informação e a 
sensibilização em geral. A tónica deve ser colocada na renovação dos edifícios existentes, 
dado que a taxa de construção de edifícios novos na UE é cada vez mais baixa e muitos 
edifícios antigos possuem o potencial de eficiência mais elevado, se forem renovados 
adequadamente.

Concepção ecológica
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Como princípio geral, o relator considera que devem ser promovidos acordos voluntários mas 
que, em alguns casos, normas mínimas e objectivos concretos são medidas necessárias para 
orientar o mercado numa direcção mais eficiente em termos energéticos. A Directiva 
“Concepção Ecológica” é o instrumento mais eficaz da política de eficiência energética a 
nível da UE e constitui um óptimo exemplo dos tipos de política que a UE deve tentar criar.  
A abordagem mais promissora parece assentar em normas comuns aplicáveis ao mercado para 
toda a UE, para aumentar a concorrência entre os Estados-Membros de forma a permitir-lhes 
concorrer no mercado mundial.

Financiamento
Na indústria das tecnologias limpas há necessidade de reduzir o fosso entre, por um lado, os 
EUA e a China e, por outro, a UE. Ambos os países estão bem mais avançados do que a UE 
relativamente à adopção de medidas legislativas para promover soluções eficientes em termos 
energéticos. Portanto, a UE e os Estados-Membros devem apoiar medidas e instrumentos para 
impulsionar o financiamento. A criação de fundos de eficiência energética nacionais que 
apoiem o Contrato de desempenho energético (EPC) deve ser incentivada através dum 
instrumento financeiro a nível da UE.

O EPC - através do qual um cliente adquire uma economia de energia garantida - cria efeitos 
de alavanca, já que o investimento é reembolsado num período de 2-15 anos. Um modelo 
destes cria empregos no seio das PME, faz com que os consumidores poupem nas facturas de 
energia e reduz as emissões.


