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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:

A. Considerando que, antes de meados do século XXI, ocorrerá uma transformação radical 
da nossa relação com as energias, da sua disponibilidade e da forma de as utilizar, e que, 
para esta mudança ter êxito e o seu custo social ser aceitável, são necessários esforços de 
investigação consideráveis que permitam simultaneamente um acesso mais fácil dos 
cidadãos à tecnologia,

B. Considerando que a melhoria da eficácia energética constitui uma das medidas que 
apresenta uma melhor relação custo-benefício para a redução dos gases com efeito de 
estufa, 

C. Considerando que o investimento público e privado nas actividades de investigação e 
desenvolvimento no domínio das tecnologias energéticas reveste uma importância capital 
e que os fundos privados e públicos investidos na investigação energética na UE foram
claramente reduzidos desde a última crise petrolífera, 

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão e incentiva esta última a intensificar os 
seus esforços no sentido de uma melhor coordenação da investigação sobre as tecnologias 
energéticas na Europa; nesse sentido, acolhe com satisfação o Plano Estratégico Europeu 
para as Tecnologias Energéticas (Set-Plan) apresentado pela Comissão, bem como o 
processo de consulta das diferentes partes interessadas; 

2. Lamenta que o Set-Plan privilegie as medidas centradas na oferta e omita as que estão 
orientadas para a redução da procura de energia, como as acções no domínio da poupança 
de energia e da eficácia energética; 

3. Acolhe favoravelmente o lançamento de iniciativas industriais europeias, embora lamente
que a Comissão não estabeleça uma prioridade clara entre estas iniciativas; aguarda com 
impaciência a Comunicação da Comissão sobre o financiamento do Set-Plan; 

4. Considera ser necessário estabelecer uma hierarquia entre estas iniciativas, concentrando 
os esforços nas que já demonstraram um potencial de redução das emissões a curto prazo, 
tendo em conta os objectivos de redução de, no mínimo, 20% até 2020, sem, contudo, pôr 
de parte eventuais medidas de apoio a favor de outras tecnologias que têm o mesmo
potencial a longo prazo, a fim de atingir os objectivos fixados para 2050; 

5. Solicita que, aquando da determinação das prioridades entre as diferentes iniciativas, seja 
tido em conta o ciclo de vida de cada tecnologia e o seu impacto ambiental; solicita que 
seja ponderada a possibilidade de transferir estas tecnologias para as economias em 
desenvolvimento de forma a reduzir a fractura tecnológica; 

6. Considera que a eficácia energética não tem um tratamento específico na comunicação, 
quando deveria ocupar um lugar mais proeminente, e exorta a Comissão a inscrever a 
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eficácia energética entre as iniciativas industriais europeias; 

7. Solicita à Comissão que, no desenvolvimento das iniciativas, tenha em conta os riscos em 
matéria de poluição do ambiente e de saúde pública inerentes à utilização de certas 
tecnologias, em especial no tocante às eventuais fugas de carbono e à armazenagem dos 
resíduos radioactivos; recomenda que sejam ouvidos os actores sociais no sentido de 
favorecer a aceitação social das novas tecnologias energéticas; 

8. Considera ser necessário prever uma melhor utilização e um aumento global dos recursos, 
tanto financeiros como humanos, a fim de acelerar o desenvolvimento e a implantação de
tecnologias de futuro limpas; considera que os Estados-Membros deveriam reforçar o 
investimento neste domínio até um nível, pelo menos, equivalente ao dos recursos 
utilizados para responder às crises energéticas dos anos 80. 
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