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Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis 

Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de Março de 2008, sobre o Fundo Mundial para 

a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (2007/2188(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Mobilizar fundos públicos e 

privados para financiar o acesso em todo o mundo a serviços energéticos seguros, com 

preços acessíveis e respeitadores do clima: o Fundo Mundial para a Eficiência Energética e 

as Energias Renováveis" (COM(2006)0583), 

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas de 8 e 9 

de Março de 2007, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 25 de Setembro de 2007 sobre um roteiro das energias 

renováveis na Europa1, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 1 de Junho de 2006 sobre a eficiência energética ou 

«Fazer mais com menos» - Livro Verde2, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Dezembro de 2006 sobre a Estratégia da União 

Europeia no domínio da Biomassa e dos Biocombustíveis3, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 29 de Setembro de 2005 sobre a quota das energias 

renováveis na UE e propostas de acção concretas4,  

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 

pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão do Ambiente, da Saúde 

Pública e da Segurança Alimentar (A6-0006/2008), 

A. Considerando que, para limitar o aumento da temperatura média global até um máximo de 

2°C, é necessário fomentar as energias renováveis e a eficiência energética a fim de que, 

após um pico em 2015, as emissões globais diminuam, 

B. Considerando que, segundo o Relatório Stern sobre os aspectos económicos das alterações 

climáticas (Stern Review on the economics of climate change), de Outubro de 2006, e os 

relatórios do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, os países e as 

populações mais pobres serão os primeiros e os que mais sofrerão os efeitos das alterações 

climáticas, 

C. Considerando que as fontes de energia renováveis e a poupança de energia são elementos 

essenciais do acesso duradouro aos serviços energéticos, contribuindo para: 

a) Reduzir as emissões de CO2 e de gases com efeito de estufa, 

b) Aumentar a autonomia energética, 
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c) Desenvolver novas tecnologias inovadoras, 

d) Criar oportunidades em matéria de emprego e desenvolvimento regional, 

e) Reduzir os défices da balança de pagamentos. 

f) Propiciar oportunidades empresariais às PME, 

g) Realizar economias de custos, 

D. Considerando que, em 2002, na Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, os 

líderes mundiais decidiram reduzir para metade o número de pessoas que não têm acesso 

aos serviços energéticos de base, que actualmente ascendem a 1 600 milhões; considerando 

que este objectivo não poderá ser atingido se as tendências actuais se mantiverem, 

E. Considerando que devem ser encontradas soluções sustentáveis para os desafios 

energéticos que se colocam aos países em desenvolvimento através da utilização acrescida 

de fontes de energia renováveis, da melhoria da eficiência energética e da poupança de 

energia, 

F. Considerando que a transparência e a obrigação de prestação de contas perante os 

investidores públicos e privados será de fundamental importância na avaliação e, 

eventualmente, no aumento do apoio oferecido pelo Fundo Mundial para a Eficiência 

Energética e as Energias Renováveis (GEEREF); que o controlo será mais intenso, 

especialmente nos primeiros anos de implementação deste Fundo; 

1. Acolhe favoravelmente a proposta da Comissão relativa ao GEEREF; 

2. É de opinião que um desenvolvimento sustentável, em particular nos países em 

desenvolvimento e economias emergentes, com reduzidas emissões de gases com efeito de 

estufa, ar limpo e um aprovisionamento energético sustentável, só pode ser atingido 

assegurando a implantação de tecnologias renováveis com base nos recursos energéticos 

locais e melhorando o acesso à energia mercê da promoção do investimento no 

aprovisionamento à distância e descentralizado; 

3. Considera que os principais objectivos do Fundo devem ser a promoção da eficiência 

energética, da poupança de energia e das energias renováveis, a redução das emissões de 

gases com efeito de estufa e de outros riscos, a melhoria do acesso aos serviços energéticos 

nos países mais pobres e a diversificação das fontes de energia nos países em 

desenvolvimento; 

4. Congratula-se, em especial, com o destaque dado pelo Fundo ao efeito catalisador do 

investimento privado através da disponibilização de capital de risco, que é essencial para o 

sucesso a longo prazo dos projectos de energia sustentável nos países em desenvolvimento; 

5. Exorta a Comissão a assegurara que todo o apoio a projectos e a escolha de tecnologia seja 

função do cumprimento de todos os critérios de sustentabilidade e do contributo prestado 

para o desenvolvimento sustentável, bem como das características geográficas e dos 

recursos regionais disponíveis; 

6. Insta a Comissão a dar prioridade, aquando da aplicação do Fundo, aos projectos de 

pequena escala, que mais dificilmente atraem o investimento privado; considera que a 

Comissão deveria rever regularmente o limite máximo de investimento para cada projecto, 

fixado em 10 000 000 EUR, e afectar pelo menos um terço das dotações disponíveis aos 

projectos de pequena dimensão cujo orçamento seja inferior a um milhão de euros; 



7. Exorta a Comissão a assegurar que o apoio a todos os projectos no domínio da biomassa, 

incluindo os que envolvam tratamento da água e dos esgotos, nos países em 

desenvolvimento, seja subordinado ao cumprimento de rigorosos critérios de 

sustentabilidade que garantam que apenas as tecnologias mais sustentáveis sejam objecto 

de apoio, tendo em conta os efeitos da biomassa, ao longo de todo o seu ciclo de vida, 

sobre as emissões de gases com efeito de estufa, a qualidade do ar, a gestão rural, as 

condições socio-económicas e a biodiversidade, incluindo a preservação das florestas 

naturais e garantindo o aprovisionamento alimentar de tida a população mediante a 

promoção das boas práticas agrícolas locais; 

8. Insta a Comissão a velar por que o GEEREF dê apoio a projectos fotovoltaicos e exorta a a 

apoiar o desenvolvimento de tecnologias de rede inteligentes; incentiva, em particular, os 

investimentos adaptados às populações pobres do meio rural, como a electrificação 

recorrendo às energias renováveis (incluindo as energias hidráulica, solar e eólica, bem 

como a biomassa), os aquecedores de água solares, os pasteurizadores solares, as panelas 

solares, as bombas eólicas e os fogões de cozinha melhorados, bem como o apoio a 

programas de microcrédito destinados a aumentar a participação local em projectos no 

sector da energia; 

9. Insiste em que GEEREF não apoie grandes projectos de montante superior a um milhão de 

euros respeitantes às fontes de energia convencionais e à combustão combinada de 

biomassa nas centrais a carvão novas ou existentes, à utilização em pequena escala de 

combustíveis fósseis (por exemplo nos geradores a diesel) ou à produção em grande escala 

de agrocombustíveis; exorta a Comissão a velar por que os investimentos provenientes de 

subfundos apoiados pelo GEEREF não apoiem estes tipos de tecnologia; solicita, por 

conseguinte, à Comissão que vele por que os contratos de gestão relevantes e os critérios 

de selecção dos projectos excluam estes projectos; 

10. É de opinião que, na medida do possível, o apoio deve concentrar-se em projectos que 

combinem tecnologias de energias renováveis com a melhoria da eficiência energética, 

nomeadamente os projectos destinados a melhorar o parque imobiliário, a iluminação e as 

cadeias de frio; 

11. Exorta à plena coordenação entre o GEEREF e o trabalho futuro no âmbito da Plataforma 

para a Cooperação Internacional sobre Eficiência Energética proposta pela Comissão, a fim 

de promover a colaboração em matéria de investigação e desenvolvimento e indicadores de 

referência; 

12. Insta a Comissão a assegurar que o Fundo apoie o desenvolvimento dos mercados, da 

produção e das capacidades locais dos países em desenvolvimento, através, por exemplo, 

do apoio às PME locais, para que estas possam assumir a responsabilidade da 

comercialização de novas tecnologias numa determinada região; 

13. Considera que o Fundo deve também ser utilizado para criar oportunidades para que, em 

particular as PME dos Estados-Membros, contribuam com o seu 'know how' técnico para o 

desenvolvimento e a utilização de tecnologias energéticas sustentáveis nos países em 

desenvolvimento; 

14. Insta a Comissão a assegurar a coerência e complementaridade entre o Fundo e os muitos 

outros fundos e iniciativas em matéria de desenvolvimento e energia adoptadas pelos 

Estados-Membros e pela UE a favor dos países em desenvolvimento; 



15. Insta a Comissão a providenciar para que o Fundo complemente e funcione eficazmente a 

par das muitas outras iniciativas internacionais que actualmente apoiam projectos de 

energia sustentável nos países em desenvolvimento, nomeadamente os geridos pelo Banco 

Mundial e pelos bancos regionais de desenvolvimento e os criados na sequência da 

Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2002; 

16. Solicita à Comissão que assegure que o Fundo contribui para reduzir as barreiras à 

utilização do mecanismo de desenvolvimento limpo em determinados países, 

nomeadamente nos países menos desenvolvidos, e que continue a encorajar os projectos 

MDL que tenham uma real mais valia, tenham um impacto positivo no desenvolvimento 

sustentável e cumpram os critérios da Regra de Ouro; 

17. Convida a Comissão a explorar formas de alargar o Fundo no futuro contexto de um 

regime posterior a 2012, ao abrigo da Convenção-Quadro da ONU sobre as alterações 

climáticas, tendo em conta que as energias sustentáveis nos países em desenvolvimento 

serão cruciais para atingir o objectivo da referida convenção; 

18. Lamenta que o objectivo de financiamento mínimo proposto de 100 000 000 EUR - com 

uma contribuição de apenas 15 000 000 EUR para 2007 e 2008, respectivamente - é 

inteiramente inadequado enquanto contribuição do GEEREF, quando o objectivo consiste 

em fomentar a quota-parte dos projectos em matéria de eficiência energética e energias 

renováveis, e deplora igualmente que , até ao momento, apenas alguns países tenham 

decidido participar financeiramente no Fundo; solicita, por isso, à Comissão que aumente a 

sua contribuição, incentivando, ao mesmo tempo, os Estados-Membros e as instituições 

financeiras multilaterais a unirem forças para aumentar substancialmente as capacidades do 

Fundo; apela ao contributo financeiro de um maior número de Estados-Membros; 

19. Considera que, nos primeiros anos, um dos principais objectivos do GEEREF, que é um 

fundo de capital variável, deve ser o desenvolvimento de modelos susceptíveis de atrair 

novas contribuições, aumentar o volume dos investimentos em energias renováveis e em 

eficiência energética nos países em desenvolvimento e nas economias em transição, e 

subtrair à pobreza energética um número de pessoas superior aos 1 a 3 milhões previstos; 

20. Sublinha que o GEEREF deve dar prioridade à satisfação das necessidades específicas dos 

países menos desenvolvidos e a intervenções que provaram ter contribuído 

significativamente para a redução da pobreza; assinala que o GEEREF tem por objectivo 

apoiar subfundos regionais para os países da África subsariana, Caraíbas e Pacífico, os 

países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança (incluindo a África do Norte e os 

países da Europa Oriental não membros da UE) a América Latina e a Ásia; solicita, 

contudo, que as necessidades dos países ACP sejam objecto de especial atenção; exorta a 

Comissão, no contexto da repartição das dotações, a garantir que estas não sejam apenas 

atribuídas a um ou dois subfundos; recomenda vivamente que os subfundos destinados à 

China e à Rússia, caso estejam incluídos na carteira de investimento, não absorvam a 

totalidade das dotações disponíveis e sejam de particular interesse enquanto 

projectos-piloto; 

21. Reconhece, no entanto, que, como definido actualmente, o GEEREF pode ter dificuldade 

em cumprir os critérios da Ajuda Oficial ao Desenvolvimento, critérios estes estabelecidos 

pelo Comité de Ajuda do Desenvolvimento da OCDE, na medida em que o investimento 

será mais determinado pela perspectiva de resultados financeiros do que pelas necessidades 

de desenvolvimento; reconhece o risco de a redução da pobreza, que é um dos objectivos 

específicos do GEEREF, poder tornar-se apenas uma prioridade secundária do Fundo; 

realça, por conseguinte, que a Comissão, além de estabelecer critérios de desenvolvimento 



claros para avaliar os projectos elegíveis para o financiamento a título do GEEREF, deve 

aumentar também significativamente a ajuda ao desenvolvimento baseada em subvenções, 

a fim de fornecer serviços energéticos sustentáveis às populações mais pobres; 

22. Solicita à Comissão que preste regularmente informações sobre os progressos realizados na 

execução do Fundo e sobre os projectos financiados e, mais concretamente que apresente 

ao Parlamento Europeu um relatório de progresso anual; 

23. Exorta a Comissão a propor modalidades que permitam facilitar a comunicação intensiva e 

o intercâmbio de experiências dos vários projectos, os seus resultados específicos e o seu 

contributo para o desenvolvimento sustentável; 

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

 


