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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os desafios e as oportunidades atuais na área das energias renováveis no mercado 
europeu da energia
(2012/2259(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Energias renováveis: um agente 
decisivo no mercado europeu da energia» e os documentos de trabalho que lhe dizem
respeito (COM(2012)0271),

– Tendo em conta o artigo 194.º, n.º 1, do TFUE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Roteiro para a Energia 2050» 
(COM(2011)0885),

– Tendo em conta a Diretiva 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 Diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1227/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à integridade e à transparência nos mercados 
grossistas de energia,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que 
revoga a Diretiva 2003/54/CE,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno do gás natural e que 
revoga a Diretiva 2003/55/CE,

– 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 Desenvolvimento Regional e da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0000/2012),

A. Considerando que a quota das fontes de energia renováveis (FER) no cabaz energético 
europeu está a aumentar a curto, médio e longo prazo;

B. Considerando que a política energética deve ser sempre implementada respeitando o 
equilíbrio entre os objetivos da segurança do aprovisionamento, da eficiência económica e 
da compatibilidade ambiental;

C. Considerando que a política energética da União, num espírito de solidariedade entre os 
Estados-Membros, no âmbito do estabelecimento do mercado interno e tendo em conta a 
exigência de preservação e melhoria do ambiente, pretende, entre outras coisas, promover 
o desenvolvimento de fontes de energias novas e renováveis;
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D. Considerando que, segundo os tratados europeus, a escolha do cabaz energético é da 
competência dos Estados-Membros;

E. Considerando que, de acordo com a situação atual, a UE está no bom caminho para atingir 
o seu objetivo de elevar para 20 % a quota de energia proveniente das FER até 2020;

F. Considerando que a crise económica e da dívida na Europa ainda não foi ultrapassada e os 
orçamentos públicos enfrentam grandes desafios;

G. Considerando que os investidores necessitam de segurança e continuidade para os seus 
investimentos futuros também após 2020;

Para o aproveitamento das energias renováveis

1. Pensa, tal como a Comissão que, no futuro, as FER constituirão uma quota crescente no 
aprovisionamento energético na Europa, tanto no que diz respeito ao aprovisionamento de 
eletricidade, como ao aquecimento, à refrigeração e ao setor dos transportes, reduzindo a 
dependência energética que a Europa tem das fontes de energia convencionais;

2. Sublinha que é imprescindível à competitividade da indústria europeia um 
aprovisionamento energético seguro, a preços acessíveis e respeitador do ambiente; 
salienta, por conseguinte, que a reorganização do sistema de aprovisionamento energético, 
através de um aumento da quota das FER, deverá ser realizada de forma eficiente em 
termos de custos, não devendo, simultaneamente, afetar a segurança do aprovisionamento;

3. Observa que as FER nos Estados-Membros são promovidas, atualmente, de forma 
independente e em quadros administrativos muito divergentes e que as condições naturais 
proporcionam aos Estados-Membros potenciais de desenvolvimento diferentes;

4. Observa que a aceitação social e política das energias renováveis não é igual em todos os 
países e que a disponibilidade de recursos financeiros públicos e privados utilizados para o 
apoio às FER varia fortemente;

5. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, até à data, apenas uma parte das FER no 
mercado energético ser competitiva à luz das regras da economia de mercado, existindo, 
no entanto, também outras tecnologias que se aproximam dos preços de mercado; 
concorda com a Comissão que é necessário utilizar todos os meios disponíveis para 
reduzir os custos, de forma que as FER se tornem competitivas à luz das regras da 
economia de mercado;

Energias renováveis no mercado interno europeu da energia 

6. Observa que o mercado interno do gás e da eletricidade deverá ser concluído até 2014; 
congratula-se com a intenção da Comissão de apresentar, em breve, um relatório sobre a 
situação no que diz respeito à plena realização do mercado interno da energia;

7. Observa que a existência de cerca de 170 mecanismos de apoio diferentes às FER na 
União Europeia provoca grandes ineficiências no comércio transfronteiras de eletricidade, 
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uma vez que consolida ou até aumenta as desigualdades existentes, contrariando, assim, 
uma plena realização do mercado interno da energia;

8. Observa que os maiores beneficiários da plena realização do mercado interno da energia 
são os consumidores; apoia a avaliação a Comissão segundo a qual é necessário introduzir 
a concorrência também nas FER, uma vez que esta constitui o melhor estímulo para 
avanços decisivos na inovação e redução de custos;

9. Regista com preocupação que, até à data, os mecanismos de cooperação, criados com a 
Diretiva 2009/28/CE, foram pouco utilizados; recorda as conclusões da Comissão segundo 
as quais uma melhor utilização das possibilidades de cooperação existentes traria grandes 
benefícios; congratula-se com o facto de a Comissão ter anunciado que irá elaborar 
orientações para a cooperação na UE; insta os Estados-Membros a aproveitarem melhor as 
possibilidades de cooperação e a desenvolverem a comunicação entre si;

10. Sublinha que todos os Estados-Membros deverão proceder a uma integração plena, o mais 
rapidamente possível, das FER no mercado interno europeu da energia e que estas deverão 
cumprir, a longo prazo, as funções e tarefas para a estabilidade do sistema assumidas 
atualmente pelas fontes de energia convencionais;

Requisitos infraestruturais 

11. Observa que a alimentação da rede com a energia proveniente das FER, na maior parte 
das vezes, descentralizada, distanciada dos locais de consumo e dependente do estado do 
tempo, exige infraestruturas diferentes da infraestrutura energética atual, que foi 
desenvolvida exclusivamente com base em fontes de energia convencionais;

12. Observa que o desenvolvimento das FER com alimentação flutuante requer capacidades 
de reserva da produção convencional de energia inexistentes até à data, para garantir a 
segurança de aprovisionamento; observa que a construção de capacidades de reserva dá 
origem a custos significativos; regista que se apela cada vez mais a um apoio a estas 
capacidades, com vista a tornar a construção ou manutenção de reservas convencionais 
economicamente atrativas; rejeita uma corrida às subvenções entre fontes de energia e 
exige uma conceção do mercado de energia orientada pelos princípios da economia de 
mercado;

13. Salienta que as FER, quando constituem uma elevada percentagem do cabaz energético, 
colocam enormes desafios às infraestruturas de rede existentes; observa que o aumento da 
alimentação da rede das FER afeta significativamente a segurança do aprovisionamento 
em alguns Estados-Membros; manifesta a sua preocupação pelo facto de, segundo dados 
da Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade (REORT-E), 
80 % dos estrangulamentos em redes energéticas europeias estarem associados direta ou 
indiretamente à alimentação da rede das FER;

14. Observa que os locais melhores e mais competitivos para as FER na UE se situam 
frequentemente a uma distância geográfica significativa dos centros de consumo; constata 
que estes locais só podem ser aproveitados se as redes de transporte forem melhoradas;
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15. Observa que o forte desenvolvimento das FER, bem como a alimentação de energia 
proveniente das mesmas dependente do estado do tempo e distanciada dos locais de 
consumo, se não for acompanhado do necessário desenvolvimento das redes, pode
provocar fluxos de energia transfronteiriços descoordenados (fluxos circulares) para 
outros Estados-Membros, tornando, então, necessárias intervenções cada vez mais 
frequentes na carga, para preservar a segurança de aprovisionamento; manifesta a sua 
preocupação com a situação no domínio do desenvolvimento das infraestruturas de rede 
nos Estados-Membros;

16. Sublinha a necessidade de tecnologias de armazenamento de eletricidade para a integração 
das FER no aprovisionamento energético; recorda a premente necessidade de prosseguir a 
investigação sobre a armazenagem de energia;

17. Está convicto de que as TIC desempenharão um papel importante no aprovisionamento 
energético futuro e no controlo das FER; insta a Comissão a apresentar rapidamente 
propostas relativas ao desenvolvimento, promoção e normalização de redes de eletricidade 
e de contadores inteligentes; salienta que a aceitação por parte dos consumidores e a 
proteção de dados também deverão desempenhar um papel importante, a par da segurança 
de planeamento para os fornecedores;

18. Salienta que o desenvolvimento das FER vai alterar duradoiramente a paisagem na 
Europa; observa que a aceitação social das FER só poderá ser conseguida através de 
processos de ordenamento do território, de construção e de autorização transparentes, com 
participação de todas as partes interessadas;

Cooperação e comércio internacional

19. Está ciente do crescimento dos mercados mundiais para as FER, o que trará efeitos 
positivos no que diz respeito aos custos e ao desenvolvimento das tecnologias existentes;

20. Salienta que não são aceitáveis distorções da concorrência no mercado; insta a Comissão a 
concluir o mais rapidamente possível os processos em curso em matéria de concorrência; 
salienta que a existência de mercados globais livres oferece as melhores condições para o 
crescimento das FER; sublinha que é necessário continuar a reduzir as restrições ao 
comércio; insta a Comissão a não levantar quaisquer novos obstáculos ao comércio de 
produtos acabados ou componentes de tecnologias utilizados para FER;

21. Sublinha a necessidade de uma cooperação reforçada com os países vizinhos da UE em 
matéria de política energética; salienta que existem grandes oportunidades para a 
produção de eletricidade a partir de FER, sobretudo na região do Mediterrâneo; recorda o
potencial de projetos como o «Desertec» e o «Hélios», assim como do desenvolvimento 
da energia hidroelétrica na Noruega e na Suíça;

Inovação, investigação e desenvolvimento

22. Observa que a Europa, em termos tecnológicos, assume um papel de liderança no domínio 
das FER; salienta que são sobretudo as PME que contribuem para tal; sublinha que a 
liderança tecnológica europeia nos mercados das tecnologias das FER só pode ser 
garantida através de uma inovação baseada na investigação e no desenvolvimento;
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23. Manifesta a sua preocupação pelo facto de a investigação e o desenvolvimento terem sido 
negligenciados em setores da indústria das FER, o que provocou, em parte, dificuldades 
económicas; sublinha a necessidade de investimentos no desenvolvimento das tecnologias 
existentes, a fim de preservar ou alcançar a competitividade;

24. Congratula-se com o anúncio da Comissão de apresentar, em 2013, uma comunicação 
sobre a política de tecnologia energética; insta a Comissão a concentrar-se em tecnologias 
de armazenamento;

Um quadro europeu para o apoio às energias renováveis 

25. Salienta que, atualmente, os Estados-Membros utilizam aproximadamente 170 tipos 
diferentes de regimes de apoio; sublinha que este apoio provocou um forte crescimento, 
mas que alguns regimes de apoio são muito dispendiosos, sobrecarregando 
significativamente os consumidores em termos financeiros, sem que lhes tenha sido 
permitido fazer uma escolha prévia; observa que, apesar destes subsídios, até à data, as 
FER só conseguiram ser competitivas, comparativamente com métodos convencionais de 
produção, em setores parciais ou em localizações geográficas vantajosas;

26. Salienta que, em alguns Estados-Membros, a influência estatal resulta em preços de 
eletricidade para consumidores finais e consumidores industriais comparativamente 
elevados; recorda que, em 2010, 22 % dos agregados familiares da UE tiveram 
dificuldades em pagar a sua fatura de eletricidade e pressupõe que, entretanto, a situação 
se terá agravado; sublinha que é necessário evitar a pobreza energética e que a
competitividade da indústria não deverá ser afetada;

27. Adverte para o facto de montantes de apoio demasiado elevados poderem travar o 
progresso tecnológico, através de uma compensação excessiva, e impedir a integração no 
mercado, uma vez que reduzem o estímulo ao desenvolvimento de produtos inovadores e 
mais económicos;

28. Congratula-se com o anúncio da Comissão de trabalhar em orientações para melhores 
práticas e para a reforma dos regimes de apoio nacionais às FER; insta a Comissão a 
apresentar estas orientações o mais rapidamente possível, embora pense que as 
orientações em matéria de melhores práticas não constituem senão o primeiro passo, 
sendo necessário trabalhar para acabar com os regimes de apoio nacionais, mas que os 
mesmos não deverão ser alterados retroativamente ou suspensos, uma vez que tal enviaria 
sinais devastadores aos investidores;

29. Está convicto de que um sistema europeu de apoio constitui a única forma de permitir às 
FER o desenvolvimento do seu pleno potencial num quadro mais eficaz em termos de 
custos; considera que um mercado europeu tecnologicamente neutro para as FER, no qual 
os fornecedores de energia terão de produzir uma percentagem previamente definida de 
energia a partir das FER, podendo atingir esta percentagem predefinida também através do 
comércio de certificados, negociados num mercado para tais certificados, possui 
vantagens decisivas; constata que as experiências nos Estados-Membros demonstram que 
é necessário aplicar pesadas multas em caso de incumprimento, para garantir o 
cumprimento das quotas;
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30. Insta a Comissão a apresentar, o mais rapidamente possível, uma proposta relativa a um 
regime de apoio europeu, no qual um mercado de certificados para energias renováveis 
permita às diversas tecnologias competir entre si a nível europeu;

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


