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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre fazer funcionar o mercado interno da energia
(2013/2005(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Fazer funcionar o mercado 
interno da energia» e os documentos de trabalho que a acompanham (COM(2012)0663),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de março de 2013, sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias e que revoga a Decisão n.º 1364/2006/CE1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 994/2010, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de outubro de 2010, relativo às medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás e que revoga a Diretiva 2004/67/CE do Conselho2,

– Tendo em conta Regulamento (CE) n.º 1227/2011 relativo à integridade e à transparência 
nos mercados grossistas da energia3.

– 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 natural4,

– 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 eletricidade5 e que 
revoga a Diretiva 2003/54/CE,

– Tendo em conta a Diretiva 2012/27/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, relativa à eficiência energética6,

– 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 «Roteiro para a Energia 2050» 
(COM(2011)0885),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de outubro de 2012, intitulada «Ato 
para o Mercado Único II — Juntos para um novo crescimento» (COM(2012)0573),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Energias renováveis: um agente 
decisivo no mercado europeu da energia» (COM(2012)0271),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2010, intitulada «Uma nova 
                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0061.
2 JO L 295 de 12.11.2010, p. 1.
3 JO L 326/1 de 8.12.2011, p. 1.
4 JO L 211 de 14.08.2009, p. 94.
5 JO L 211 de 14.8.2009, p. 55.
6 JO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
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estratégia energética para a Europa, 2011-2020»1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de junho de 2012, 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 competitivo2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de março de 2013, sobre um roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica competitiva em 20503,

– 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 o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A7-0000/2013),

A. Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a respeitar o prazo para a 
realização plena do mercado interno da energia, fixado para 2014; 

B. Considerando que o mercado interno da energia é indispensável para a segurança 
energética da União e é também capital para a competitividade, o crescimento económico 
e a criação de novos empregos na União, tal como reconhecido pelo Ato para o Mercado 
Único II e pela Estratégia «Europa 2020»;

C. Considerando que o Roteiro para a Energia 2050 salienta que a plena integração das redes 
energéticas europeias e a liberalização dos mercados são essenciais para manter o 
equilíbrio entre a segurança energética, a competitividade, o objetivo de lograr uma 
economia com baixos níveis de emissões e a satisfação dos consumidores;

D. Considerando que o mercado único de energia conferirá à União competência para falar a 
uma só voz com os parceiros externos e garantir condições equitativas para todas as 
empresas da UE e de países terceiros; 

E. Considerando que a Comunidade Europeia da Energia tem de se basear num mercado 
comum da energia forte, na coordenação da aquisição de energia fora da UE e no 
financiamento comum europeu das novas tecnologias energéticas com baixas emissões;

F. Considerando que se alcançaram alguns progressos no sentido de reforçar a cooperação 
transfronteiriça, de eliminar parcialmente as ilhas energéticas e de prevenir ruturas de 
abastecimento;

1. Regozija-se com a Comunicação e com o respetivo Plano de Ação, que sintetizam os 
progressos alcançados até à data e os desafios que se perfilam à realização do mercado 
interno da energia;

2. Constata que é provável que se continue a verificar a tendência para o aumento dos preços 
                                               
1 JO C 99E de 3.4.2012, p. 64.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0238.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0086.
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da energia, dada a sua ligação estreita aos preços dos combustíveis, ao impacto das 
medidas políticas em matéria de clima e aos investimentos necessários para manter e 
modernizar os sistemas energéticos;

3. Reconhece o valor acrescentado europeu que pode advir de uma melhor coordenação das 
políticas energéticas entre os Estados-Membros, num espírito de solidariedade, e da 
criação de sistemas energéticos eficientes e seguros transfronteiras, gerando, assim, 
sinergias através de uma melhor gestão da oferta e procura de energia; 

Mercado orientado para o consumidor

4. Salienta que os consumidores finais de energia — cidadãos e indústria — estão no cerne 
do mercado interno da energia orientado para o utilizador; regista, assim, que os 
consumidores têm de ser devidamente protegidos, estar em condições de exercer 
plenamente os seus direitos e ser também encorajados a desempenhar um papel mais ativo 
para estimular a competitividade do mercado, evoluindo de destinatários de serviço 
passivos para consumidores e produtores-consumidores informados e ativos;

5. Considera que as tecnologias inteligentes não podem apenas restringir-se à leitura 
automática dos contadores, mas têm igualmente de ser completadas por uma gestão da 
rede dinâmica e em linha, que inclua, por exemplo, serviços de apoio à rede, de resposta 
voluntária aos clientes e aos corretores locais ou domésticos;

6. Considera que os consumidores vulneráveis têm de ser protegidos e que, para tal, devem 
ser postos em prática mecanismos eficazes, evitando, ao mesmo tempo, distorções do 
mercado da energia;

7. Salienta a importância de assegurar um mercado da energia competitivo, de gestão fácil e 
transparente, que ofereça aos consumidores de energia da UE um serviço seguro, 
sustentável, acessível e de confiança; 

Desafios atuais para a consecução do mercado interno da energia

8. Salienta que o mercado interno da energia está longe de satisfazer as necessidades e as 
expectativas dos consumidores, uma vez que estes se confrontam com preços elevados, 
uma oferta limitada de fornecedores, uma qualidade de serviços geralmente baixa e com 
dificuldades em caso de mudança de fornecedor; realça, por conseguinte, a necessidade de 
criar um mercado orientado para o utilizador;

9. Considera que a falta de aplicação integral da legislação relacionada com o mercado 
interno da energia continua a ser o principal obstáculo à realização deste mercado;

10. Salienta que a modernização das infraestruturas existentes e a construção de novas 
infraestruturas de geração, transmissão, distribuição e armazenagem inteligentes e 
flexíveis são condições essenciais para um mercado da energia bem integrado e com boas 
ligações, que assegure o abastecimento a preços acessíveis, que explore plenamente o 
potencial de cogeração e a eficiência, bem como das fontes de energia renováveis e não 
convencionais, sem que nenhum Estado-Membro fique isolado das redes de gás e de 
eletricidade europeias;
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11. É de opinião que importa encorajar o investimento em infraestruturas através de quadros 
regulamentares estáveis e favoráveis à inovação, reconhecendo, ao mesmo tempo, que tal 
só poderá ser alcançado se for orientado  para o mercado; reconhece, no entanto, que em 
alguns casos, certas infraestruturas vitais podem não ser viáveis em termos comerciais e 
que, nestes casos, é necessário recorrer a financiamento público;

12. Regista que a ausência de acesso aberto e não-discriminatório às infraestruturas de 
transporte continua a impedir uma concorrência leal entre os novos operadores e os 
operadores históricos; 

13. Regista que é essencial um quadro regulamentar estável para produtores, reguladores, 
operadores de rede, fornecedores de energia, prestadores de serviços orientados pela 
procura e, sobretudo, para os consumidores e produtores-consumidores finais, de modo a 
garantir  o bom funcionamento do mercado interno e a atrair investimentos de longo prazo 
no desenvolvimento das infraestruturas; salienta que o desenvolvimento de códigos e de 
regras aplicáveis à rede deve conduzir à harmonização de procedimentos e à 
interoperabilidade;

14. Regista com preocupação indícios de intervenções a nível nacional para influenciar os 
mercados de energia, nomeadamente para garantir o abastecimento energético, de acordo 
com as quais os Estados-Membros põem em prática mecanismos de remuneração 
consoante a capacidade nacional, sem explorarem plenamente o potencial oferecido por 
soluções transfronteiriças, interferindo, assim, nas estruturas de mercado e provocando a 
sua distorção;

15. Reconhece que, sem prejuízo do direito assiste aos Estados-Membros de optarem pelo seu 
cabaz energético ou da necessidade de uma melhor coordenação ao nível da UE, a União 
tem de aproveitar ao máximo o potencial de todas as fontes de energia ao dispor dos seus 
Estados-Membros;

16. Considera que um mercado interno aberto e transparente, no qual as empresas da UE e de 
países terceiros respeitem o acervo comunitário no setor da energia, pode contribuir para 
reforçar a posição negocial dos fornecedores de energia da UE face aos concorrentes 
externos, o que se reveste de particular importância para uma melhor coordenação ao 
nível da UE das aquisições externas de energia; regista que há que recorrer ao princípio de 
reciprocidade para orientar as relações da UE com os fornecedores de energia;

17. Salienta que a harmonização dos incentivos ligados às energias renováveis e à eficiência 
energética, bem como dos custos energéticos secundários em todos os Estados-Membros 
— ou pelo menos uma maior compatibilidade a este nível — é essencial para o bom 
funcionamento do mercado interno da energia, a nível grossista e retalhista, e também 
para a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento a longo prazo do setor 
energético de baixas emissões;

18. Reconhece as oportunidades perdidas — geradas através dos projetos conjuntos de 
investigação da UE financiados pelos programas-quadro e por iniciativas como o Plano 
SET — para desenvolver novas tecnologias destinadas a melhorar a eficiência energética, 
às energias renováveis, à segurança das centrais nucleares, à utilização de combustíveis 
fósseis com baixas emissões e redes inteligentes, todas estas condições cruciais para o 
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mercado da energia;

É urgente agir

Encorajar as autoridades nacionais e europeias

19. Apela aos Estados-Membros para que procedam à plena transposição de toda a legislação 
pertinente da UE no domínio da política energética, nomeadamente do terceiro pacote 
energético;

20. Exorta a Comissão a acompanhar de perto a implementação efetiva da legislação 
energética da UE, em particular as disposições que estabelecem direitos essenciais para os 
consumidores, bem como as que dizem respeito aos operadores de sistemas, às 
autoridades reguladoras nacionais e às regras de concorrência, sem esquecer as que se 
destinam a reduzir o fenómeno de «fluxos circulares», constituindo este um desafio 
significativo para o mercado interno da energia, uma vez que enfraquece a segurança do 
sistema energético; exorta a Comissão a utilizar os meios mais apropriados à sua 
disposição para resolver os casos de incumprimento da legislação da UE nesta matéria;

21. Urge a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem a coordenação de projetos de 
infraestruturas, assegurando, assim, a plena conectividade do sistema ao nível da UE e a 
sua relação custo/eficácia; encoraja, para tal, a Comissão e os Estados-Membros a 
assegurarem uma rápida avaliação, seleção e implementação de projetos de interesse 
europeu comum, especialmente ao nível das interconexões de eletricidade e de gás 
transfronteiras, do gás natural liquefeito e das infraestruturas de armazenamento, que são 
essenciais à boa integração e ao bom funcionamento do mercado da energia;

22. Apela aos Estados-Membros para que se abstenham de regular os preços de energia a 
retalho a nível nacional através de subvenções públicas, uma vez que tais medidas podem 
ameaçar seriamente futuros investimentos nas infraestruturas;

23. Regozija-se com a determinação da Comissão em aplicar normas relativas aos auxílios 
estatais e à defesa da concorrência (anti-trust), garantindo condições equitativas de acesso 
ao mercado a todos os intervenientes;

24. Apoia firmemente os esforços da Comissão para introduzir códigos de rede e regras 
harmonizadas de acordo com o plano e para assegurar a estabilidade do quadro 
regulamentar do mercado interno da energia;

25. Subscreve veementemente as medidas regulamentares tomadas pela UE e pelas 
autoridades nacionais no sentido de encorajar, melhorar e simplificar o comércio 
energético transfronteiras e de colmatar as desigualdades entre os sistemas energéticos nos 
diferentes Estados-Membros;

26. Insta a Comissão a analisar a conformidade e a flexibilidade das capacidades de geração 
de energia a nível nacional a curto e a longo prazo e a apresentar um relatório sobre o 
impacto das medidas levadas a cabo a nível nacional relacionadas com a avaliação da 
capacidade e o planeamento do desenvolvimento do mercado interno da energia, tendo em 
conta os aspetos transfronteiriços desta política de conceção do mercado complementar;
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27. Apela à Comissão, aos Estados-Membros e às partes interessadas relevantes para que 
concedam incentivos e apoiem iniciativas e parcerias regionais, designadamente o 
estabelecimento de trocas energéticas a nível regional, de centros de comercialização de 
gás e de mecanismos de «combinação de mercados»;

28. Exorta a Comissão a recorrer aos seus instrumentos políticos em matéria de política 
externa para promover as regras e as normas do mercado interno da energia relativamente 
aos países terceiros, em especial aos países vizinhos da UE; apela à Comissão para que 
defina, no âmbito de diálogos bilaterais com países terceiros relevantes, regras claras para 
a gestão dos congestionamentos nas conexões de gás transfronteiras; exorta a Comissão a 
garantir, no âmbito das suas relações com parceiros externos, que as empresas da UE 
concorrem em pé de igualdade a nível mundial;

Apoiar os consumidores

29. Exorta a Comissão, os Estados-Membros e as partes interessadas relevantes a melhorarem 
a qualidade e disponibilidade das informações apresentadas aos consumidores, a 
facultar-lhes métodos de faturação claros e transparentes e a criar instrumentos de 
comparação de preços que lhes permitam decidir em pleno conhecimento de causa, bem 
como a criar mecanismos de fácil utilização em caso de litígios com fornecedores; acolhe 
com agrado a proposta da Comissão no sentido de estabelecer uma plataforma de 
informação relativa aos direitos dos consumidores;

30. Encoraja os Estados-Membros e a Comissão a desenvolverem uma estratégia abrangente 
com o objetivo de motivar os consumidores e os produtores-consumidores a participarem 
ativamente no mercado da energia, designadamente através da introdução, na legislação 
em vigor, e da implementação das disposições pertinentes da Diretiva relativa à eficiência 
energética;

31. Insta a Comissão a promover uma maior cooperação entre os setores da energia e das 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e a rever os instrumentos existentes de 
financiamento das inovações relacionadas com a energia, por forma a beneficiar todos os 
consumidores e a facilitar o desenvolvimento de redes inteligentes acessíveis a todos;

32. Apela aos Estados-Membros e às autoridades regionais e locais para que promovam 
soluções TIC em redes inteligentes e visem um mercado de produtores-consumidores, 
tendo em conta as necessidades crescentes em matéria de flexibilidade, 
eficiência/poupança energética e a participação da procura;

33. Aguarda com expectativa as orientações da Comissão, que contribuirão para definir 
objetivos políticos ambiciosos no que respeita aos consumidores vulneráveis e apoiar os 
Estados-Membros numa melhor definição desta categoria de consumidores; exorta a 
Comissão a rever, em paralelo, os mecanismos e os instrumentos existentes para proteger 
esses consumidores, com vista a propor medidas que visem uma abordagem mais coerente 
e abrangente a nível da UE;

Apoiar os futuros desafios energéticos e climáticos

34. Apela aos Estados-Membros, à Comissão e às partes interessadas relevantes para que 



PR\930384PT.doc 9/9 PE506.370v01-00

PT

convertam os regimes de apoio necessários em mecanismos transparentes, homogéneos e 
impulsionados pelas forças de mercado, por forma a estabelecer um mercado comum para 
os domínios de apoio mais solicitados, tais como a eficiência energética, os 
produtores-consumidores, a cogeração, as energias renováveis e os serviços conexos, de 
modo a assegurar a sua compatibilidade;

35. Insta a Comissão a analisar exaustivamente as implicações da integração de fontes 
energéticas de baixas emissões, nomeadamente as energias renováveis, nas redes 
energéticas ao nível do apoio financeiro, dos requisitos técnicos globais do sistema e da 
conceção do mercado; salienta que a falta de uma abordagem coordenada sobre estas 
fontes tornou impossível a sua integração nos sistemas de energia europeus;

36. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a votarem atenção à necessidade de prosseguir 
o desenvolvimento da cogeração, por ser o meio mais eficiente de produzir energia 
elétrica e aquecimento, bem como a basearem esta opção na vasta implementação do 
aquecimento e do arrefecimento urbanos;

37. Encoraja também a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem a investigação e o 
desenvolvimento de tecnologias energéticas inovadoras que não se encontrem abrangidas 
pela Estratégia «Horizonte 2020», bem como os projetos do IET, uma vez que é a única 
forma de reduzir as emissões, melhorar a segurança energética e aumentar a posição 
competitiva da indústria da UE no mercado mundial;

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


