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B9-0091/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Regulamento Delegado da Comissão, de 31 
de outubro de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.º 347/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista da União de projetos de interesse 
comum
(C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o regulamento delegado da Comissão (C(2019)07772),

– Tendo em conta o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 347/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de abril de 2013, relativo às orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias e que revoga a Decisão n.º 1364/2006/CE e altera os 
Regulamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 e (CE) n.º 715/20091 e, 
nomeadamente, o artigo 3.º, n.º 4 e o artigo 16.º, n.º 5,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que institui o Mecanismo Interligar a Europa, 
que altera o Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 680/2007 e (CE) n.º 67/20102,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) 2018/540 da Comissão, de 23 de 
novembro de 2017, que altera o Regulamento (UE) n.º 347/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista da União de projetos de interesse 
comum3,

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2016/1841 do Conselho, de 5 de outubro de 2016, 
relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Paris adotado no 
âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a Conferência das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, Espanha (COP25)5,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, de 12 de dezembro de 2019, que 
aprovam o objetivo de alcançar uma UE com impacto neutro no clima até 2050,

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental6,

1 JO L 115 de 25.4.2013, p. 39.
2 JO L 348 de 20.12.2013, p. 129.
3 JO L 90 de 6.4.2018, p. 38.
4 JO L 282 de 19.10.2016, p. 1.
5 Textos aprovados, P9_TA(2019)0079.
6 Textos aprovados, P9_TA(2019)0078.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:115:TOC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_PT.html
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– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, intitulada 
«Pacto Ecológico Europeu» (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu7,

– Tendo em conta o artigo 111.º, n.º 3, do seu Regimento,

A. Considerando que o Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»), de 2015, aprovado na 21.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, compromete as Partes a «manter o 
aumento da temperatura média mundial bem abaixo dos 2 °C em relação aos níveis 
pré-industriais e prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C 
acima dos níveis pré-industriais»;

B. Considerando que as emissões de gases com efeito de estufa provenientes de 
combustíveis fósseis são as principais responsáveis pelas alterações climáticas; que as 
novas infraestruturas de gás são concebidas para durar pelo menos 40 a 50 anos e, em 
alguns casos, ainda mais tempo; que a Comissão observou que a quarta lista de projetos 
de interesse comum não foi objeto de uma avaliação em matéria de sustentabilidade ou 
de impacto no clima;

C. Considerando que a construção dos novos projetos de infraestruturas de gás enumerados 
no regulamento delegado da Comissão cria uma nova dependência de combustíveis 
fósseis, o que é incompatível com os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de 
Paris;

D. Considerando que, na sua resolução de 15 de janeiro de 2020 sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, o Parlamento solicita «uma revisão das orientações para as redes 
transeuropeias de energia (RTE-E) antes da adoção da próxima lista de projetos de 
interesse comum (PIC), a fim de alinhar o quadro legislativo com a prioridade da 
implantação de redes inteligentes e evitar a dependência de investimentos 
hipercarbónicos»; que, na sua posição de 17 de abril de 2019, aprovada em primeira 
leitura, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria 
o Mecanismo Interligar a Europa e revoga os Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE) 
n.º 283/2014, o artigo 27.º, n.º 2, estabelece que «Até 31 de dezembro de 2020, a 
Comissão avalia a eficácia e a coerência política do Regulamento (UE) n.º 347/2013 e 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório com os resultados dessa 
avaliação. Nessa, a Comissão deve ter em conta, nomeadamente, os objetivos da União 
em matéria de energia e clima para 2030, o compromisso da UE em matéria de 
descarbonização a longo prazo e o princípio da prioridade à eficiência energética. A 
avaliação pode ser acompanhada, se for caso disso, de uma proposta legislativa 
destinada a alterar o [...] regulamento.»;

E. Considerando que o Parlamento reconhece os esforços envidados pela Comissão para 
manter na lista da União de projetos de interesse comum um número estável de projetos 
no setor da eletricidade, necessários para abrir, efetivamente, o caminho à transição 

7 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_PT.html
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energética na Europa;

F. Considerando que é crucial alcançar os objetivos da União em matéria de independência 
energética e de segurança do aprovisionamento, mas que a sobrestimação, a capacidade 
excedentária e as instalações não utilizadas apenas podem resultar na aplicação de 
preços mais elevados, comprometendo a competitividade das indústrias da União e 
aumentando a fatura energética para todos os cidadãos;

1. Formula objeções ao Regulamento delegado à Comissão;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e de lhe 
comunicar que o Regulamento delegado não pode entrar em vigor;

3. Insta a Comissão a apresentar um novo ato delegado que evite a construção de 
quaisquer novas infraestruturas de combustíveis fósseis com potenciais efeitos de 
dependência e que seja plenamente compatível com os compromissos assumidos pela 
União e pelos Estados-Membros no âmbito do Acordo de Paris;

4. Sublinha a necessidade de rever o Regulamento (UE) n.º 347/2013 até 31 de dezembro 
de 2020 e de emitir simultaneamente orientações sobre as despesas no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa, bem como sobre a seleção de projetos para a quinta 
lista de projetos de interesse comum, em consonância com os compromissos assumidos 
pela União e pelos Estados-Membros no âmbito do Acordo de Paris;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e aos 
governos e parlamentos dos Estados-Membros.


