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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as prioridades em infra-estruturas energéticas para 2020 e mais além
(2011/2034(INI))

O Parlamento Europeu,

–  Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Prioridades em infra-estruturas 
energéticas para 2020 e mais além - Matriz para uma rede europeia integrada de energia" 
(COM(2010)0677),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre uma avaliação 
de impacto das "Prioridades em infra-estruturas energéticas para 2020 e mais além -
Matriz para uma rede europeia integrada de energia" (SEC(2010)1395),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Energia 2020 - Estratégia para 
uma energia competitiva, sustentável e segura" (COM(2010)0639),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Europa 2020 - Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Energias renováveis: Avançar 
para o objectivo de 2020" (COM(2011)0031),

– Tendo em conta 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 que altera e subsequentemente revoga as Directivas 2001/77/CE e 
2003/30/CE1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Análise das opções para ir além 
do objectivo de 20 % de redução das emissões de gases com efeito de estufa e avaliação 
do risco de fuga de carbono" (COM(2010)0265),

– Tendo em conta o terceiro pacote legislativo relativo ao mercado interno no domínio da 
energia intitulado "Energia para a Europa: um verdadeiro mercado, com segurança dos 
abastecimentos"2,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.° 994/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Outubro de 2010, relativo a medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma Europa eficiente em termos 
de recursos – Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020" (COM(2011)0021),

– Tendo em conta a Decisão n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de Setembro de 2006, que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e 

                                               
1 JO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
2 JO L 211 de 14.8.2009.
3 JO L 295 de 12.11.10, p. 1
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revoga a Decisão n.º 96/391/CE e a Decisão n.º 1229/2003/CE1,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a implementação das redes transeuropeias 
de energia no período de 2007-2009 (COM(2010)0203),

– Tendo em conta a sua Resolução de 25 de Novembro de 2010 sobre uma nova estratégia 
energética para a Europa, 2011-20202,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de Dezembro de 2010, sobre a revisão do Plano 
de Acção para a Eficiência Energética3,

– Tendo em conta as suas resoluções de 16 de Junho 20104 e 17 de Fevereiro de 20115

sobre a Estratégia "Europa 2020",

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

– Tendo em conta o artigo 170.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual a União deve contribuir para a criação e o desenvolvimento de redes 
transeuropeias nos sectores das infra-estruturas dos transportes, das telecomunicações e da 
energia,

– 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 (A7-0000/2011),

A. Considerando que os principais desafios que enfrentamos consistem em fazer face às 
alterações climáticas, reforçar a autonomia energética reduzindo simultaneamente as 
importações de combustíveis fósseis, realizar um mercado interno da energia competitivo 
e assegurar o acesso universal a um abastecimento energético sustentável, financeiramente 
comportável e seguro,

B. Considerando que o Tratado de Lisboa prevê uma base jurídica específica para o 
desenvolvimento de uma política europeia energética que promova a interligação das 
redes de energia necessárias para a concretização dos restantes objectivos da política 
energética europeia (funcionamento do mercado da energia, eficiência energética e 
energias renováveis, segurança do abastecimento),

C. Considerando que a não modernização e não ajustamento atempados das infra-estruturas 
energéticas da União tendo em vista um modelo de produção e consumo de energia mais 
sustentável podem comprometer a possibilidade de se virem a realizar os objectivos 

                                               
1 JO L 262 de 22.9.2006, p. 1.
2 Textos aprovados, P7_TA(2010)0441.
3 Textos aprovados, P7_TA(2010)0485.
4 Textos aprovados, P7_TA(2010)0223.
5 Textos aprovados, P7_TA(2011)0068.
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propostos para 2020 no que se refere à energia e ao clima, bem como o objectivo a longo 
prazo da UE de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 80% a 95% 
até 2050,

D. Considerando que é necessário um mercado europeu da energia aberto, integrado e 
competitivo para se conseguir obter preços competitivos para a energia, segurança e 
sustentabilidade, e considerando que a conclusão do referido mercado continua a ser um 
desafio considerável,

E. Considerando que a capacidade de interconexão entre os Estados-Membros continua a ser 
de um modo geral insuficiente e que certas regiões continuam a estar isoladas,

F. Considerando que é importante haver rotas de aprovisionamento e de trânsito alternativas 
e novas interconexões para garantir que a solidariedade entre os Estados-Membros se 
torne viável,

G. Considerando que as infra-estruturas de energia planeadas hoje devem ser compatíveis 
com os objectivos a longo prazo da UE nos domínios do clima e da energia,

H. Considerando que a eficiência energética proporciona uma ferramenta poderosa e eficaz 
em termos de custos para se alcançar um futuro sustentável no domínio da energia e pode 
reduzir em parte a necessidade de investir em infra-estruturas energéticas,

I. Considerando que as redes e os contadores inteligentes oferecem uma oportunidade 
importante de estabelecer uma relação eficiente entre a produção de energia, o transporte 
de energia e os consumidores,

J. Considerando que os procedimentos de autorização morosos e a falta de coordenação 
entre os organismos administrativos se têm traduzido em atrasos consideráveis e custos 
adicionais, especialmente no caso de projectos transfronteiriços,

K. Considerando que é necessário garantir um debate público de elevada qualidade e tomar 
devidamente em consideração a legislação europeia em matéria de ambiente,

L. Considerando que o financiamento de infra-estruturas energéticas continua a assentar em 
ferramentas baseadas no mercado e que poderá ser necessário um montante limitado de 
fundos públicos para financiar certos projectos que não são, em bom rigor, 
comercialmente viáveis,

I. Planeamento estratégico das infra-estruturas energéticas

1. Salienta a importância crucial de se garantir a execução atempada e plena da legislação 
existente, nomeadamente do trabalho de regulamentação preconizado no terceiro pacote 
do mercado interno da energia;

2. Entende que é necessária uma abordagem europeia a fim de se explorarem plenamente os 
benefícios de novas infra-estruturas e salienta a necessidade de se estabelecer um método 
harmonizado para a selecção de projectos de infra-estruturas, definido com base numa 
óptica europeia e regional e na optimização dos efeitos socioeconómicos e ambientais;
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3. Salienta que o cenário de referência utilizado para avaliar as infra-estruturas energéticas 
para 2020 deve ser compatível com os objectivos globais da política energética, com o 
roteiro da UE para 2050 e com outras políticas da União Europeia (como as dos 
transportes e dos edifícios e o Regime de Comércio de Licenças de Emissão (RCLE)), 
incluindo as políticas em matéria de eficiência energética (nomeadamente, a execução do 
futuro Plano de Acção para a Eficiência Energética (PAEE)), bem como o impacto 
potencial dos progressos tecnológicos e a realização de iniciativas em matéria de "cidades 
inteligentes";

4. Salienta a necessidade de identificar, segundo a sua importância relativa, os casos em que 
as infra-estruturas poderiam ser minimizadas graças a políticas de eficiência energética, 
em que as infra-estruturas existentes podem ser actualizadas ou modernizadas e em que 
são necessárias novas infra-estruturas, susceptíveis de ser construídas paralelamente às 
infra-estruturas existentes;

5. Considera que o desenvolvimento das infra-estruturas de electricidade entre a União 
Europeia e países terceiros pode criar um risco de fuga de carbono ou agravar esse risco 
onde ele já existe; insta a Comissão a propor, sempre que necessário, medidas destinadas a 
resolver essa questão mediante um "mecanismo de inclusão do carbono", ou a exigir o 
cumprimento da Directiva 2009/28/CE;

6. Sublinha que se deveria dedicar mais atenção aos sistemas internos de transporte de 
energia que contribuem significativamente para a integração dos mercados da energia, 
bem como à eliminação das ilhas energéticas e dos estrangulamentos ao nível do 
transporte de energia;

7. Congratula-se com os esforços da Comissão com vista a promover a cooperação regional 
e solicita mais orientações sobre este tipo de iniciativas regionais;

II. Um cenário abrangente para o desenvolvimento das infra-estruturas

8. Considera que, embora o plano decenal de desenvolvimento da rede (PDDR) identifique 
projectos pertinentes de infra-estruturas de electricidade, também deve estabelecer as 
prioridades de desenvolvimento a fim de permitir a consecução dos objectivos da União 
Europeia nos domínios da energia e do clima;

9. Insta a Comissão, com vista a assegurar uma melhor governação do futuro planeamento 
de infra-estruturas de gás e electricidade da União Europeia, a apresentar uma proposta 
concreta no sentido de melhorar a transparência e a participação do público na 
determinação das prioridades da UE no âmbito de um processo mais alargado de 
participação das partes interessadas envolvendo o sector da electricidade, peritos 
independentes, organizações de consumidores e ONG;

10. Considera que o PDDR deve servir de base a um programa contínuo para o 
desenvolvimento das infra-estruturas europeias de transporte de electricidade numa óptica 
de planeamento europeu a longo prazo, cujo controlo caberia à Agência de Cooperação 
dos Reguladores de Energia (ACRE) e à Comissão;

11. Sublinha que é vital promover a construção de infra-estruturas para a integração eficiente 
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e inteligente das energias renováveis a fim de garantir a consecução dos objectivos globais 
em matéria de energia, e congratula-se com a prioridade atribuída à rede do mar do Norte 
como elemento essencial de uma futura super-rede europeia; solicita à Comissão que 
efectue consultas a todas as partes interessadas pertinentes com vista a acelerar a 
identificação das auto-estradas da electricidade e apresentar um esboço ao Parlamento 
Europeu até 2014;

12. Reconhece a importância das infra-estruturas de gás eficientes como meio de reforçar a 
diversificação e segurança do aprovisionamento e reduzir a dependência energética; 
salienta a necessidade de requisitos adicionais de flexibilidade no que respeita às infra-
estruturas do gás, em particular com vista a assegurar fluxos bidireccionais, e sublinha que 
as infra-estruturas do gás devem ser desenvolvidas, tomando plenamente em consideração 
o contributo dos terminais GNL/GNC;

13. Considera que o desenvolvimento das infra-estruturas para fontes de gás não 
convencionais ainda não mereceu a necessária atenção por parte da Comissão no que 
respeita às questões jurídicas, avaliação do ciclo de vida e impacto ambiental;  solicita à 
Comissão que realize uma avaliação minuciosa desta questão;

14. Salienta a importância do planeamento integrado das infra-estruturas energéticas para as 
fontes de energia agrícolas e rurais de pequena dimensão, de modo a favorecer a produção 
descentralizada de energia e o desenvolvimento rural;

15. Realça a importância das infra-estruturas ao nível da distribuição e o papel que os 
produtores-consumidores e os operadores de redes de distribuição (ORD) desempenham 
na integração de produtos energéticos do modelo descentralizado de produção no sistema;

16. Insta a Comissão a apresentar, até 2012, iniciativas concretas destinadas a promover o 
desenvolvimento das capacidades de armazenamento de energia (incluindo as instalações 
polivalentes para gás e hidrogénio, os recursos hidroenergéticos, as tecnologias de alta 
concentração solar e outras tecnologias);

17. Considera que os projectos de infra-estruturas em matéria de captura e transporte de CO2
até à data desenvolvidos pela Comissão devem ser prosseguidos; solicita à Comissão que 
elabore um relatório de avaliação intercalar sobre os progressos realizados no âmbito de 
projectos financiados pela UE nesta área;

18. Insta a Comissão a avaliar e rever com espírito crítico, sempre que necessário, os valores 
dos investimentos necessários indicados na comunicação sobre as prioridades em matéria 
de infra-estruturas energéticas, e solicita à Comissão que informe o Conselho e o 
Parlamento do montante provável desses investimentos;

III. Redes inteligentes

19. Considera que as infra-estruturas energéticas devem ter mais em conta o utilizador final e 
atribuir mais importância à interacção entre as capacidades das redes de distribuição e o 
consumo; chama a atenção para os benefícios de um novo sistema de electricidade que 
incorpore tecnologias e serviços modernos, tais como os contadores inteligentes, as redes 
inteligentes e serviços de gestão de carga e do consumo de energia interoperáveis 
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baseados nas TIC;

20. Considera que as redes inteligentes e as soluções de gestão energética oferecem uma 
oportunidade única de impulsionar a competitividade da indústria europeia, especialmente 
no que respeita às PME; solicita à Comissão que apresente uma nova proposta que inclua 
a instalação obrigatória de contadores inteligentes para todos os clientes não residenciais 
até 2014;

21. Insta os Estados-Membros, agindo em ligação com os organismos europeus de 
normalização e o sector,  a acelerarem o desenvolvimento de normas técnicas para os 
veículos eléctricos e para as redes e contadores inteligentes, tendo em vista a sua 
conclusão até 2012;

22. Salienta que já existe a obrigação de os Estados-Membros instalarem contadores 
inteligentes para, pelo menos, 80% dos seus consumidores finais até 2020; sublinha que os 
Estados-Membros devem apoiar um número suficiente de projectos-piloto para 
consumidores residenciais com vista a impulsionar o processo de inovação, conforme 
previsto no terceiro pacote do mercado interno da energia; defende o estabelecimento de 
regras claras em matéria de privacidade e protecção dos dados em conformidade com a 
legislação europeia em vigor;

IV. Definição de critérios claros e transparentes para os projectos prioritários

23. Congratula-se com os corredores prioritários identificados pela Comissão e concorda com 
a necessidade de uma utilização ideal dos fundos limitados existentes; solicita que seja 
definida uma metodologia clara e transparente que permita a identificação de projectos 
prioritários que satisfaçam as necessidades europeias prementes no que respeita a garantir 
os princípios da segurança, da sustentabilidade e do desenvolvimento do mercado interno;

24. Salienta que a selecção de projectos de interesse europeu (PIE) deve ser efectuada com 
base em critérios objectivos e transparentes e com a participação de todas as partes 
interessadas, que todos os PIE devem contribuir para a consecução dos objectivos da 
política energética e que os seguintes critérios devem ser obrigatórios:

– o projecto deve revestir grande interesse europeu,

– a necessidade do projecto deve ser demonstrada com base na hierarquia das infra-
estruturas,

– o projecto deve ser compatível com os objectivos em matéria de clima e ambiente,

– o projecto deve ser compatível com a política energética da UE a longo prazo 
(permitindo uma aplicação flexível e multifuncional e evitando efeitos de retenção de 
consumidores (lock-in)),

– o projecto deve utilizar tecnologias comprovadas, tais como as TIC e as redes 
inteligentes;

25. Entende que, consoante a natureza da infra-estrutura e a fim de permitir uma melhor 
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definição dos projectos prioritários, os critérios a adoptar devem incluir:

– o contributo para a eliminação das ilhas energéticas,

– a eficiência em termos de custos,

– a maturidade dos projectos,

– uma menor possibilidade de restrição da produção de fontes de energia renováveis,

– o impacto ambiental,

– o interesse público;

26. Salienta a necessidade de garantir a avaliação de eventuais obstáculos ao desenvolvimento 
das infra-estruturas energéticas impulsionado pelo mercado;

27. Sustenta que a transparência deve ser reforçada informando claramente o público sobre a 
finalidade de cada projecto; solicita que a verificação de conformidade com os critérios 
seja efectuada no contexto de consultas públicas;

V. Procedimentos rápidos e transparentes de concessão de licenças

28. Concorda com a necessidade de garantir a execução atempada dos projectos de interesse 
europeu e saúda a proposta da Comissão no sentido de simplificar, reforçar a coordenação 
de, e melhorar os procedimentos de concessão de licenças, desde que o princípio da 
subsidiariedade seja respeitado;

29. Congratula-se com o estabelecimento de uma autoridade de contacto nacional ("balcão 
único") para cada projecto de interesse europeu como interface administrativa única entre 
os promotores e as diferentes autoridades envolvidas no procedimento de autorização; 
entende que, relativamente a projectos transfronteiriços, haverá que assegurar uma maior 
coordenação entre os "balcões únicos" nacionais e o papel acrescido da Comissão no que
respeita à coordenação;

30. Solicita à Comissão que determine a possibilidade de criar procedimentos conjuntos ou 
coordenados para o estabelecimento de medidas fundamentais (trocas periódicas de 
informação, comunicação atempada de decisões, mecanismos conjuntos de resolução de 
problemas, etc.); incentiva a Comissão a avaliar a possibilidade de se modificarem certos 
aspectos do direito administrativo nacional;

31. Congratula-se com a introdução de prazos dentro dos quais as autoridades de execução 
devem tomar uma decisão final; insta a Comissão a avaliar mais aprofundadamente esta 
iniciativa, tomando em consideração as especificidades muito diversas dos projectos e as 
características territoriais dos mesmos, e a considerar se será adequado utilizar processos
de arbitragem como uma ferramenta do processo de tomada da decisão final;

32. Encoraja a adopção de uma abordagem mais participativa e reconhece que uma maior 
adesão da população local aos projectos de infra-estruturas energéticas implica a sua 
participação no desenvolvimento desses projectos desde as suas fases iniciais; apela à 
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participação da sociedade civil no processo de consulta dos projectos de interesse 
europeu;

33. Solicita à Comissão que considere mais aprofundadamente a utilidade dos mecanismos de 
compensação para a aprovação de projectos transfronteiriços que não beneficiem certas 
regiões (de trânsito) mas que são mesmo assim necessários para a consecução dos 
objectivos energéticos da União Europeia;

VI. Instrumentos financeiros 

34. Assinala que os investimentos nas redes são cíclicos e devem ser vistos sob uma 
perspectiva histórica; faz notar que grande parte das infra-estruturas construídas nas 
últimas décadas para efeito da interconexão de unidades de geração centralizada se tornará 
obsoleta nos próximos anos; assinala que a sociedade espera que os custos da implantação 
de novas infra-estruturas sejam optimizados;

35. Salienta que a maior parte do custo dos investimentos em infra-estruturas terá de ser 
financiado pelo mercado com base no princípio do utilizador-pagador; entende que, nos 
casos em que projectos fundamentais não sejam atraentes para o mercado mas sejam 
necessários para alcançar os objectivos declarados, devem ser utilizados fundos públicos 
para impulsionar o investimento privado mediante a criação de um conjunto inovador de 
instrumentos financeiros;

36. Sustenta que é fundamental que haja um quadro regulamentar estável, previsível e 
apropriado para promover o investimento;

37. Defende que, na maior medida possível, devem ser utilizadas ferramentas baseadas no 
mercado, incluindo emissões de obrigações para o financiamento de projectos, garantias 
de empréstimo, mecanismos de repartição de riscos, incentivos ao financiamento de 
parcerias entre os sectores público e privado, parcerias com o BEI e utilização de receitas 
do RCLE, em conformidade com os objectivos da União Europeia em matéria de energia 
e de clima;

38. Recorda a importância de tarifas transparentes e não discriminatórias para garantir uma 
correcta imputação de custos no caso de investimentos transfronteiriços, preços justos 
para os consumidores e uma maior competitividade;

39. Saúda a iniciativa da Comissão de apresentar, em 2011, uma proposta relativa à imputação 
dos custos de projectos complexos em termos tecnológicos ou de projectos 
transfronteiriços;

40. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Estados-Membros.


