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B9-0125/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão das orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias
(2020/2549(RSP))

O Parlamento Europeu,

– 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,

– 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 a posição do Parlamento em primeira leitura, adotada em 17 de abril de 
2019, sobre a revisão do Regulamento (UE) n.º 1316/2013 que institui o Mecanismo 
Interligar a Europa3 e o seu pedido para que o Regulamento (UE) n.º 347/2013 relativo 
à rede transeuropeia de energia (RTE-E) seja revisto, atendendo aos atuais objetivos da 
União Europeia em matéria de clima e energia,

– 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 4 de outubro de 2017, sobre a Conferência das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2017, em Bona, Alemanha (COP 235),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões intitulada «Um Planeta Limpo para Todos: Estratégia a longo prazo da UE para 
uma economia próspera, moderna, competitiva e com impacto neutro no clima» 
(COM(2018)0773),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2018, sobre a Conferência das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2018, em Katowice, Polónia (COP 24)6,

– Tendo em conta o pacote legislativo Energias Limpas para Todos os Europeus,

1 JO L 115 de 25.4.2013, p. 39.
2 JO L 348 de 20.12.2013, p. 129.
3 Textos aprovados, P8_TA(2019)0420.
4 JO L 282 de 19.10.2016, p. 1.
5 JO C 346 de 27.9.2018, p. 70.
6 Textos aprovados, P8_TA(2018)0430.
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– 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 (COP 25)7,

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

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões intitulada «Pacto Ecológico Europeu» (COM(2019)0640),

– Tendo em conta o artigo 172.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta a pergunta à Comissão sobre a revisão das orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias (O-000012/2020 – B9-0008/2020),

– Tendo em conta o artigo 136.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o Regulamento (UE) n.º 347/2013 relativo às orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias (Regulamento RTE-E) estabelece regras para 
um desenvolvimento atempado e a interoperabilidade das redes RTE-E, para alcançar os 
objetivos da política energética da União;

B. Considerando que o Regulamento RTE-E identifica os corredores e as áreas temáticas 
prioritários nas infraestruturas energéticas transeuropeias e prevê orientações para a 
seleção dos projetos de interesse comum (PIC); que o Regulamento RTE-E estabelece 
que os PIC podem obter um apoio financeiro do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e 
beneficiariam de procedimentos simplificados de concessão de licenças, assim como de 
um tratamento regulamentar específico, que permita ter acesso a mecanismos de 
imputação de custos e a incentivos a nível transfronteiras, assim como de uma maior 
transparência;

C. Considerando que a primeira lista de PIC, estabelecida em 2013 pelo Regulamento 
Delegado da Comissão (UE) n.º 1391/2013, continha 248 PIC, a segunda, estabelecida 
pelo Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/89, continha 195 PIC e a terceira, 
estabelecida pelo Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2018/540 continha 173 
PIC; que a Comissão adotou a quarta lista de PIC em 31 de outubro de 2019, com 151 
PIC;

D. Considerando que, tal como consta da posição do Parlamento em primeira leitura, de 17 
de abril de 2019, sobre a proposta de regulamento relativo ao Mecanismo Interligar a 
Europa para o período 2021-2027, os colegisladores acordaram provisoriamente em que 
a Comissão deveria avaliar a eficácia e a coerência política do Regulamento RTE-E à 
luz, nomeadamente, dos objetivos da União em matéria de energia e clima para 2030, 
do compromisso a longo prazo da UE no que se refere à descarbonização e do princípio 
do primado da eficiência energética; que esta avaliação deverá ser apresentada ao 

7 Textos aprovados, P9_TA(2019)0079.
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Parlamento e ao Conselho até 31 de dezembro de 2020;

E. Considerando que o Regulamento RTE-E foi adotado antes da adoção do Acordo de 
Paris, de que faz parte um compromisso de 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;

F. Considerando que vários desenvolvimentos alteraram significativamente o panorama da 
política energética na União desde a adoção do Regulamento RTE-E em 2013, como 
inovações tecnológicas e relações estratégicas no domínio da energia;

G. Considerando que a energia tem um papel central na transição para uma economia 
baseada na neutralidade de emissões de gases com efeito de estufa e que, por 
conseguinte, é necessário envidar esforços para continuar a descarbonizar o sistema 
energético, de molde a permitir que a União alcance as suas metas climáticas, 
promovendo simultaneamente a transição noutros setores e respondendo ao aumento da 
procura de eletricidade;

H. Considerando que, com o propósito de alcançar os seus objetivos em matéria de clima e 
energia e de fomentar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, a União 
necessita de infraestruturas energéticas modernas e de alto desempenho – 
nomeadamente infraestruturas de gás que, no futuro, possam também ser utilizadas para 
o transporte e o armazenamento de gases renováveis e com baixo teor de carbono – que 
estejam preparadas para o futuro, que sejam eficientes em termos de custos e que 
possam garantir a segurança do abastecimento energético, incluindo uma diversificação 
das rotas, das fontes e dos fornecedores;

I. Considerando que o Regulamento RTE-E identifica as prioridades no domínio das 
infraestruturas energéticas transeuropeias cuja implementação é necessária para a 
consecução dos objetivos da política energética e climática da União e identifica os 
projetos de interesse comum necessários para concretizar essas prioridades;

J. Considerando que os corredores e domínios prioritários e os critérios de elegibilidade 
devem acompanhar a evolução do sistema energético e manter a coerência com as 
prioridades políticas da União, em particular no contexto das trajetórias de 
descarbonização a longo prazo, da segurança de abastecimento, da justiça social e da 
prosperidade;

K. Considerando que a instalação de infraestruturas adequadas e as políticas de eficiência 
energética devem ser executadas de forma complementar, para ajudar a atingir os 
objetivos e as metas da União o mais eficazmente possível em termos de custos;

L. Considerando que a revisão do Regulamento RTE-E deve ser precedida de um 
abrangente processo de avaliação e consulta, contribuir para a integração do setor e do 
mercado, a segurança do aprovisionamento e a concorrência e respeitar o princípio da 
neutralidade tecnológica;

1. Toma nota do anúncio, na Comunicação sobre o Pacto Ecológico Europeu, de que a 
revisão das orientações para as RTE-E terá lugar em 2020;
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2. Insta a Comissão a apresentar uma proposta de revisão das orientações para as RTE-E, 
com base numa avaliação de impacto exaustiva que tenha em conta, em particular, as 
metas da União em matéria de energia e clima para 2030, o compromisso de longo 
prazo da União no que se refere à descarbonização e as cinco dimensões da União da 
Energia, prestando simultaneamente a devida atenção à identificação de potenciais 
lacunas na procura e oferta de energia;

3. Salienta que as orientações para as RTE-E visam resolver o problema das ligações em 
falta na infraestrutura europeia de transporte de energia e assegurar que todas as regiões 
beneficiam em igual medida de um nível elevado de interconectividade dos sistemas e 
mercados da energia da UE, bem como da segurança do aprovisionamento energético, 
através da diversificação das fontes de energia, dos fornecedores e das rotas de 
aprovisionamento;

4. Realça o papel positivo que o gás natural desempenha na redução das emissões de gases 
com efeito de estufa e na melhoria da qualidade do ar, em especial nos países com um 
elevado grau de utilização de carvão e de petróleo; salienta que o gás natural será 
fundamental enquanto combustível de transição, bem como para lidar com o caráter 
intermitente que o abastecimento de energia apresenta à medida que vai aumentando a 
quota de energias renováveis no cabaz energético; realça, por conseguinte, que o 
desenvolvimento da rede de gás deve continuar a constituir um dos elementos principais 
do Regulamento RTE-E, uma vez que contribui para a execução do Acordo de Paris, 
bem como de uma política ambiciosa em matéria de energia e de clima;

5. Insta a Comissão a prever soluções de armazenamento de energia na revisão das 
orientações para as RTE-E, incluindo soluções que envolvam tecnologias de captura de 
hidrogénio e de carbono; reitera que, mediante a aplicação de tecnologias de conversão 
de eletricidade em gás, as infraestruturas de gás natural podem assegurar a capacidade 
de armazenamento a longo prazo das energias renováveis, o que aumenta a flexibilidade 
e a resiliência dos sistemas energéticos e reforça a segurança do aprovisionamento;

6. Solicita à Comissão que inclua indicadores de sustentabilidade na metodologia de 
identificação das necessidades regionais, bem como na metodologia de seleção de PIC;

7. Considera que os critérios de concessão do estatuto de PIC previstos nas orientações 
para as RTE-E devem estar em conformidade com o Regulamento MIE, os planos 
nacionais em matéria de energia e clima (PNEC), os objetivos da União em matéria de 
clima e energia, o princípio da neutralidade tecnológica e as cinco dimensões da União 
da Energia, bem como o objetivo de um preço acessível;

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


