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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Roteiro para a Energia 2050, um futuro com energia
(2012/2103(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Roteiro para a Energia 2050» e os 
documentos de trabalho que a acompanham (COM(2011)0885),

– Tendo em conta a proposta de resolução sobre o impacto das instalações fotovoltaicas nos 
pastos (B7-0186/2012),

– Tendo em conta a proposta de resolução sobre a construção de centrais que aproveitam a 
energia cinética das marés (B7-0192/2012),

– Tendo em conta a sua resolução de 12 de junho de 20121 sobre Estreitar os laços de 
cooperação em matéria de política energética com parceiros para além das nossas 
fronteiras: uma abordagem estratégica em relação a um aprovisionamento energético 
seguro, sustentável e competitivo,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de março de 2012 sobre um Roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050 (2011/2095(INI))2,

– 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, da 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão do 
Desenvolvimento Regional (A7-0000/2012),

Objetivos do Roteiro para a Energia 2050 da UE

1. Reconhece os benefícios do trabalho em equipa para os Estados-Membros, com vista a 
uma transformação do sistema energético que deve ser encetada de imediato; apoia, por 
conseguinte, o Roteiro para a Energia 2050 da Comissão enquanto base para propor 
iniciativas legislativas e de outro tipo em matéria de política energética, com vista a 
desenvolver um quadro político para 2030, incluindo etapas cruciais e metas; assinala que 
a definição de objetivos energéticos para 2050 aponta para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

2. Observa que as estratégias propostas para 2030 e 2050 não são de natureza determinista, 
mas constituem antes a base de um diálogo construtivo sobre questões relacionadas com a 
indústria, a investigação e a energia;

3. Sublinha a importância da política energética da UE, apesar da crise financeira; salienta o 
                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0238.
2 Textos aprovados, P7_TA(2012)0086.
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papel que a energia poderá potencialmente desempenhar no fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão a propor estratégias pós-2020 e a apresentar 
um quadro político para 2030 relativo à política energética europeia; incentiva os 
Estados-Membros a intensificarem os esforços que estão presentemente a empreender 
para alcançar os atuais objetivos de 2020 no domínio da política energética da UE;

4. Salienta que uma política e um enquadramento regulamentar claros incentivariam os 
investimentos necessários aos investimentos hipocarbónicos no setor da energia; destaca a 
importância de uma estratégia energética centrada no aumento da segurança energética e 
da competitividade económica da UE, através de medidas como a diversificação das vias e 
fontes de aprovisionamento e a eficiência energética;

5. Recorda que compete a cada Estado-Membro definir o seu próprio cabaz energético; 
reconhece que o Roteiro para a Energia 2050 complementa os esforços nacionais, 
regionais e locais no sentido da modernização do aprovisionamento energético; reconhece, 
por conseguinte, a necessidade de os Estados-Membros trabalharem em equipa com base 
em objetivos comuns, bem como a importância do papel a desempenhar pela UE; exorta 
os Estados-Membros e a Comissão a continuarem a optar por soluções suscetíveis de 
satisfazer o objetivo de descarbonização da UE de modo eficiente, seguro e sustentável 
em termos económicos, e a prosseguirem os seus esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas rentáveis com o apoio, inter alia, de instrumentos 
financeiros disponíveis da União; reconhece, ao mesmo tempo, as vantagens de 
desenvolver uma abordagem europeia coordenada e, se for caso disso, comum;

6. Reconhece as conclusões identificadas no Roteiro para a Energia, que indicam que a 
transição do setor energético à escala da UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do que a prossecução das políticas atuais a longo 
prazo, com base em determinados pressupostos;

Principais elementos de uma estratégia de longo prazo

7. Toma conhecimento das conclusões do Roteiro para a Energia 2050 de que existem 
semelhanças entre as ações que têm de ser empreendidas nos cenários analisados a fim de 
transformar o sistema energético da UE, independentemente do percurso escolhido para 
realizar um sistema energético hipocarbónico em 2050; considera que as energias 
renováveis, a eficiência energética e a infraestrutura energética são opções que não põem 
em causa o futuro;

8. Reconhece que uma quota mais elevada de energias renováveis depois de 2020 é um dos 
aspetos fundamentais de um sistema energético mais sustentável; reconhece, por 
conseguinte, que todos os cenários de descarbonização explorados na comunicação da 
Comissão apontam para um aumento da quota de energias renováveis no cabaz energético 
da UE de cerca de 30 % no consumo bruto final de energia em 2030;

9. Salienta que a eficiência energética melhorada e as poupanças energéticas desempenharão 
um papel fundamental na transformação do sistema energético, e que o cumprimento dos 
objetivos de 2020 constitui uma base importante para dar continuidade ao progresso 
conseguido até 2050; recomenda, neste contexto, a integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos Estados-Membros;
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10. Realça a necessidade urgente de uma infraestrutura nova, inteligente e flexível – incluindo 
redes inteligentes e sistemas de contagem em tempo real – e de um planeamento 
completamente integrado da rede a fim de, inter alia, integrar fontes locais e mais 
distantes de energia renovável em toda a UE, tal como se revelou necessário; sublinha 
ainda a necessidade urgente de criar mecanismos que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

Energias renováveis

11. Salienta que é fundamental uma abordagem mais europeia à política no domínio das 
energias renováveis no médio a longo prazo; incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem na otimização da rentabilidade da expansão das energias renováveis e a 
assegurarem que os investimentos são efetuados onde são mais produtivos e eficientes, 
tendo em conta as características específicas dos Estados-Membros; destaca, neste 
contexto, o importante papel impulsionador da Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma posição central no cabaz energético da Europa, à 
medida que evoluem desde o desenvolvimento de tecnologias até à produção em série e à 
implantação, desde a pequena escala até à grande escala – para integrar fontes locais e 
mais distantes, – passando de subsidiadas a competitivas; salienta que o caráter evolutivo 
das energias renováveis exige mudanças políticas com o objetivo de alcançar uma maior 
integração do mercado; destaca a necessidade de eliminar progressivamente os regimes de 
apoio à medida que as tecnologias e as cadeias de aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

Infraestrutura e o mercado interno da energia

12. Salienta que, enquanto os Estados-Membros prosseguem o objetivo da segurança e 
dependência energéticas, é necessária uma reorientação para um modelo de 
interdependência energética, assegurando a rápida conclusão do mercado interno da 
energia da UE e da infraestrutura da super-rede que liga o norte e o sul, e o leste e o oeste; 
realça a importância de assegurar que a evolução das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os estrangulamentos que subsistem nas infraestruturas e 
não criará novos obstáculos à integração dos mercados energético ou da eletricidade e do 
gás;  sublinha igualmente que as decisões em matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em conta a forma como as mesmas podem afetar os 
outros Estados-Membros;

13. Reforça a necessidade de um mercado plenamente integrado até 2014; frisa a importância 
da aplicação plena da legislação do mercado interno da energia em todos os 
Estados-Membros e a necessidade de assegurar que, após 2015, nenhum Estado-Membro 
ou região fica isolado das redes de gás e de eletricidade nem tem a sua segurança 
energética posta em perigo devido à falta de ligações adequadas; destaca a importância de 
ter em conta o impacto social, assegurando ao mesmo tempo que os preços da energia 
refletem melhor os custos;

14. Destaca os novos desafios, como a necessidade de recursos flexíveis no sistema energético 
(por exemplo, geração, armazenamento, gestão da procura flexíveis), que irão surgir à 
medida que aumenta o contributo da geração intermitente das energias renováveis; realça 
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a necessidade de ter capacidade disponível suficiente para garantir a segurança do 
aprovisionamento de eletricidade; frisa, a este respeito, que os acontecimentos políticos 
nos Estados-Membros não devem criar novos obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos que afetam a conclusão do corredor meridional; 
frisa a necessidade de alcançar a segurança energética através da diversificação da energia 
e salienta o potencial de um corredor de GNL complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental para servir de fonte flexível de energia e de incentivo para uma maior 
concorrência no mercado interno da energia da UE;

16. Recorda que os mercados têm de continuar a desempenhar o papel principal no 
financiamento de investimentos na infraestrutura de energia, embora reconhecendo que 
alguns projetos podem necessitar de apoio público limitado para impulsionar o 
financiamento privado; salienta que qualquer contribuição de fundos públicos deve 
basear-se em critérios claros e transparentes, não deve distorcer a concorrência e deve ter 
em conta os interesses dos consumidores;

17. Realça o papel de uma abordagem de balcão único como complemento dos objetivos de 
simplificação da UE para eliminar a burocracia, o que permitirá acelerar os procedimentos 
de autorizações e licenças e reduzir o ónus administrativo que recai sobre as empresas que 
solicitam autorização para o desenvolvimento de infraestruturas energéticas, garantindo 
simultaneamente o respeito pelas disposições regulamentares aplicáveis; exorta os 
Estados-Membros a reverem os seus procedimentos a este respeito;

18. Insta os Estados-Membros e a comunidade internacional a manterem estabelecimentos de 
ensino capazes de desenvolver mão de obra especializada nos domínios da segurança 
energética, da proteção e da gestão de resíduos;

O papel de fontes de energia concretas

19. Concorda com o ponto de vista da Comissão de que o gás natural será um elemento crítico 
na transformação do sistema energético, dado representar uma forma rápida e eficiente em 
termos de custos de reduzir a dependência de outros combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das emissões de gases com efeito de estufa;

20. Reconhece o papel fundamental do gás, quer na transição para um sistema hipocarbónico 
quer como uma reserva flexível, bem como na capacidade de compensação, na medida em 
que os aprovisionamentos de energia proveniente de fontes renováveis são variáveis;

21. É de opinião que o gás não convencional tem um papel a desempenhar no futuro cabaz 
energético da UE, e insta a Comissão e os Estados-Membros a terem em consideração a 
evolução em matéria de gás não convencional aquando da formulação de futuros cenários 
de perspetivas energéticas;

22. Sublinha a importância da captação e armazenamento de carbono (CAC) rumo a 2050 e à 
descarbonização; salienta que a CAC deve estar concluída até 2030 se os combustíveis 
fósseis mantiverem a sua relevância no cabaz energético; realça que a CAC é também 
uma importante opção de redução das emissões de carbono de várias indústrias pesadas e, 
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combinada com a biomassa, pode dar lugar a valores de carbono negativos;

23. Assinala que uma utilização ótima, segura e sustentável dos recursos energéticos internos 
e a competitividade das infraestruturas necessárias ao aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das refinarias, poderão contribuir para o aumento da 
segurança energética;

Desafios à escala mundial no domínio da energia

24. Reconhecendo que a UE se insere num contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 sobre o reforço da dimensão externa da política 
energética da UE, bem como a necessidade de a UE encarar as relações estabelecidas a 
nível internacional no domínio da energia de forma mais ampla e coordenada, o que lhe 
permitirá fazer face às alterações climáticas, vencer os desafios que se colocam no plano 
energético à escala mundial, abordar as questões relacionadas com a competitividade e a 
fuga de carbono e preservar e promover as mais elevadas normas de segurança nuclear, 
garantindo simultaneamente um aprovisionamento energético seguro e diversificado;

25. Sublinha a necessidade de assegurar a segurança energética da UE através de fontes de 
energia alternativas e de reduzir a dependência das importações; salienta, por conseguinte, 
a crescente importância da exploração de campos de petróleo e de gás no Mar 
Mediterrâneo e no Ártico; considera que é urgente o desenvolvimento de uma política da 
UE relativamente à perfuração de petróleo e de gás no mar, incluindo a delimitação de 
zonas económicas exclusivas (ZEE) dos Estados-Membros da UE e de países terceiros 
relevantes em conformidade com a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal são signatários;

26. Salienta que a concessão de direitos de licença para perfuração e a delimitação de ZEE 
vão tornar-se uma fonte de atrito com países terceiros, e que a UE deve manter um 
elevado perfil político neste contexto; sublinha que a energia deve ser utilizada como 
motor da paz, da cooperação e da estabilidade;

27. Assinala a importância de uma ampla cooperação na região Ártica, principalmente entre 
os países da esfera euro-atlântica; exorta, por conseguinte, a Comissão a apresentar uma 
avaliação holística dos benefícios e dos riscos da intervenção da UE na região Ártica;

28. Sublinha a importância de reforçar a cooperação e o diálogo com outros parceiros 
estratégicos em matéria de energia; salienta a importância de a UE falar a uma só voz em 
relação a terceiros em matéria de energia; realça o papel da Comissão na coordenação e no 
apoio às ações dos Estados-Membros;

Regime de comércio de licenças de emissão (RCLE)

29. Reconhece que o RCLE é o principal – embora não o único – instrumento de redução das 
emissões industriais e de promoção do investimento em tecnologias hipocarbónicas; 
observa que é necessário melhorar mais o RCLE; observa que quaisquer alterações ao 
RCLE exigiriam uma avaliação minuciosa do impacto nos preços da eletricidade e na 
competitividade das indústrias de elevada intensidade energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras 
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por parte das indústrias europeias;

30. Apela à UE para que continue a desempenhar um papel ativo nas negociações 
internacionais do acordo sobre clima a nível mundial; entende que a diplomacia climática 
deve ficar sob a alçada do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE); salienta que a 
UE precisa de saber quais seriam as consequências da não conclusão de um acordo global 
sobre alterações climáticas;

Investigação, novas tecnologias e combustíveis alternativos

31. Considera que os preços desempenham um papel fundamental no investimento 
relacionado com a energia e na produção de energia; observa que as diferentes políticas 
dos Estados-Membros para a promoção de energias renováveis revelam tanto êxitos como 
problemas; entende que os recentes preços relativamente elevados dos combustíveis
fósseis promovem o desenvolvimento de energias renováveis; constata, no entanto, que 
em alguns Estados-Membros a promoção de energias renováveis através de apoios 
financeiros pode determinar preços de energia elevados;

32. Está convicto de que, embora se tenha registado um aumento nas faturas energéticas na 
Europa nos últimos anos, este desenvolvimento deu origem a uma abordagem inteligente e 
baseada no senso comum relativamente à eficiência e às poupanças energéticas; considera, 
no entanto, que o papel das tecnologias TIC é cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos sistemas de contagem em tempo real no fornecimento 
aos consumidores de dados relativos ao consumo de energia das famílias e empresas; 

33. Convida a Comissão a velar por que o programa Horizonte 2020 e as parcerias europeias 
de inovação no âmbito da União da Inovação tornem prioritária a necessidade de 
desenvolver tecnologias hipocarbónicas sustentáveis de todos os tipos a fim de estimular a 
competitividade da UE, promover as oportunidades de emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

34. Salienta a importância da continuação da investigação e do desenvolvimento, por parte da 
indústria, no domínio da utilização de gás natural nos setores marítimo e aéreo;

35. Apoia a continuação de trabalhos de investigação no domínio dos sistemas de refrigeração 
e aquecimento com o objetivo de executar a política ambiciosa da UE; insta as autoridades 
públicas a realizarem avaliações de impacto regionais sobre os recursos subterrâneos, com 
vista a otimizar a atribuição de recursos entre a energia geotérmica, o gás de xisto e outros 
recursos subterrâneos, maximizando, desta forma, os benefícios para a sociedade;

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


