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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Melhorar a eficiência energética é a maneira mais rápida, sustentável e económica de reduzir
as emissões de gases com efeito de estufa e aumentar a segurança energética. Como as 
alterações climáticas ocupam um lugar cada vez mais importante na actualidade mundial e 
europeia, é imperioso cumprir o objectivo de reduzir o consumo europeu de energia de 20 % 
até 2020, que foi fixado pela Cimeira da Primavera e que contribuirá também, de forma 
decisiva, para atingir o objectivo de redução de 20 % das emissões de gases com efeito de 
estufa até 2020.

A eficiência energética interessa inúmeras actividades e sectores: os transportes, os edifícios, 
os aparelhos e a produção e distribuição de energia, por exemplo. Para realizar o objectivo da 
eficiência energética, além de se tomarem medidas legislativas, é necessário conceber 
tecnologias com um maior rendimento energético, modificar os hábitos de consumo e de 
utilização dos produtos e prever incentivos económicos e um financiamento adequado.
A Comunicação da Comissão Europeia intitulada "Plano de acção para a eficiência
energética: concretizar o potencial" representa um passo importante para atingir o objectivo
da eficiência energética, pois inclui uma série de acções prioritárias a pôr em prática aos 
níveis europeu, nacional e local. Há que sublinhar que o objectivo de 20 % pode ser realizado
em mais de metade se forem aplicadas todas as medidas legislativas previstas, como a 
directiva sobre o desempenho energético dos edifícios, o que exige uma intensificação das 
medidas a tomar pelos Estados-Membros e o reforço dos controlos efectuados pela Comissão 
Europeia.
Paralelamente, é necessário não esquecer a necessidade de encorajar a investigação e a 
inovação ecológica no domínio da eficiência energética, que podem representar uma nova 
"revolução industrial" – na medida em que possam contribuir para o crescimento económico, 
o aumento do emprego, o aumento da competitividade e a consecução dos objectivos da 
estratégia de Lisboa – e uma vantagem comparativa da industria europeia.

O sector público pode desempenhar um papel importante através da escolha de produtos e 
serviços eficientes em termos de energia: pode dar o exemplo, aumentar a quota de mercado 
destes produtos e sensibilizar os cidadãos.
Por último, não podemos esquecer a contribuição que podem dar os próprios cidadãos
europeus, que, através da mudança dos hábitos de consumo, podem tornar-se actores de 
primeiro plano na realização dos objectivos de redução do consumo de energia. Ao optar por 
produtos e serviços eficientes em termos de energia e ao contribuir para a redução dos 
desperdícios de energia, tornar-se-ão um pilar básico dos esforços para aumentar a eficiência
energética. O plano de acção reconhece esta possibilidade e propões acções concretas, como 
campanhas de informação e incentivos económicos para os consumidores.
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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. Congratula-se com a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de acção para a 
eficiência energética: concretizar o potencial" e apoia as acções prioritárias nela previstas;

2. Saúda o compromisso assumido na Cimeira da Primavera de 2007 de visar um objectivo 
de redução de 20 % do consumo de energia até 2020, que também contribuirá para atingir 
o objectivo de reduzir em 20 % as emissões de gases com efeito de estufa até 2020; 
sublinha também a necessidade de fixar objectivos de redução intermédios;

3. Salienta que a aplicação e o controlo da legislação comunitária em vigor no domínio da 
eficiência energética será meio caminho andado para realizar este objectivo; solicita aos 
Estados-Membros que utilizem correctamente os planos nacionais de eficiência 
energética;

4. Subscreve o ponto de vista de que o maior potencial de economia de energia reside nos 
sectores dos edifícios e dos transportes; solicita, portanto, que sejam realizadas acções 
prioritárias nestes sectores; pede ainda que seja revista a directiva sobre os edifícios, a fim 
de alargar o seu âmbito de aplicação e nela incluir normas mínimas de eficiência ao nível 
da União Europeia;

5. Salienta o papel a desempenhar pelos instrumentos baseados no mercado (por exemplo, os 
"certificados brancos") e pelos incentivos económicos para atingir os objectivos de 
eficiência energética e reforçar a competitividade europeia;

6. Sublinha a necessidade de promover a investigação e a inovação ecológica no domínio das 
tecnologias energeticamente eficientes, fomentando os investimentos e o intercâmbio de 
boas práticas, o que pode contribuir para o crescimento económico, o aumento do 
emprego e pode, além disso, representar uma vantagem comparativa da economia 
europeia, contribuindo para realizar os objectivos da estratégia de Lisboa;

7. Solicita à Comissão que fixe normas mínimas de eficiência energética no âmbito da 
directiva sobre o planeamento ecológico, que reveja a directiva sobre rotulagem, a fim de 
nela incluir novos produtos, e que procure imprimir uma maior coerência entre estas 
directivas de modo a sensibilizar os consumidores e facilitar uma escolha com 
conhecimento de causa no quadro de um sistema claro e completo;

8. Sublinha o papel fundamental que as autoridades públicas desempenham no fomento da 
eficiência energética e apoia a integração de requisitos de eficiência energética nas regras 
em matéria de contratos públicos.
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