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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acentua que a vulnerabilidade das nossas sociedades e economias está a aumentar devido 
a factores como as alterações climáticas, a dependência dos combustíveis fósseis e os 
custos crescentes da energia;

2. Salienta ainda o potencial do sector das energias renováveis para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e a poluição, para aproveitar as fontes de energia autóctones e 
alcançar os objectivos de Lisboa;

3. Congratula-se com a conclusão do Conselho Europeu de Março de 2006 sobre as energias 
renováveis, mas crê que o objectivo de 20% para as energias renováveis até 2020 poderia 
ser mais ambicioso;

4. Manifesta a sua preocupação quanto à ausência de objectivos juridicamente vinculativos 
para as energias renováveis em geral e no sector do aquecimento e arrefecimento, bem 
como quanto à legislação relativamente branda em matéria de utilização das energias 
renováveis no sector dos transportes a nível da UE;

5. Sublinha a importância de modificar os nossos padrões de consumo com vista a utilizar a 
energia de forma mais sensata e a poupar energia sempre que possível;

6. Recorda que, no tocante aos biocombustíveis, deve procurar-se um equilíbrio justo entre 
produção de alimentos e produção de energia;

7. Destaca a necessidade de investimentos consideráveis em investigação e desenvolvimento 
(I&D) a fim de reforçar as capacidades de inovação da UE no domínio das energias 
renováveis, tendo em conta as plataformas tecnológicas existentes;

8. Salienta que, para promover melhor as energias renováveis, é necessário ultrapassar as 
barreiras existentes no mercado; solicita, portanto, à Comissão e aos Estados-Membros
que contribuam para a criação de um mercado favorável;

9. Insta os Estados-Membros e a Comissão a intensificar a cooperação com as autoridades 
regionais e locais por forma a reforçar a promoção das fontes de energia renováveis, mas 
reconhece que deve basear-se, tanto quanto possível, na subsidiariedade, e considera que 
as acções devem ter em conta as condições geográficas, climáticas e económicas 
relevantes;

10. Exorta a Comissão a disponibilizar certificados verdes para os produtores de gás de 
síntese e hidrogénio, à semelhança dos existentes no sector da electricidade;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a dedicar mais esforços à conversão da biomassa 
em gás, já que a biomassa pode constituir a matéria-prima para produzir combustíveis 
líquidos sintéticos (GTL) para utilização nos veículos.
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