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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

 INTRODUÇÃO

A proposta da Comissão Europeia conjuga dois domínios de intervenção, a saber, a economia 
e a segurança energética. A necessidade de acção imediata decorre do pedido formulado pelo 
Conselho Europeu de que a Comissão apresentasse uma lista de medidas concretas1 para 
estimular a economia europeia, que levassem em consideração tanto a necessidade de garantir 
um equilíbrio geográfico adequado como a capacidade de rápida aplicação.

A par da crise financeira e da recessão que atingiu o mundo inteiro, a Europa foi vítima dos 
efeitos de enormes flutuações incontroláveis do preço do crude e de graves e frequentes cortes 
no abastecimento do gás proveniente da Rússia. O Conselho apontou igualmente a 
necessidade de assegurar que, apesar do abrandamento, o investimento no desenvolvimento e 
exploração de fontes de energia renováveis prossiga a um ritmo à altura das ambições 
europeias.

A proposta de investimento da Comissão assenta, assim, em três pilares:

 Interconexão das redes de gás e electricidade,

 Captura e armazenagem de carbono,

 Projectos de energia eólica offshore.

Em consequência, a proposta estabelece procedimentos e métodos de apoio financeiro que 
visam estimular o investimento na criação de uma rede integrada europeia de energia que 
garanta segurança de aprovisionamento acrescida e, ao mesmo tempo, reforce a política da 
União de redução das emissões de gases com efeito de estufa. 
A ideia de criar uma rede interconectada de energia europeia não é nova. A União Europeia já 
financia projectos de infra-estruturas de transmissão de gás e de electricidade de interesse 
europeu. Grande parte do orçamento anual de cerca de 25 milhões de euros financia estudos 
de viabilidade. Trata-se, na sua maioria, de projectos transfronteiriços ou que afectam 
diversos Estados-Membros da UE. Assim, a presente proposta deve ser considerada 
complementar a esse plano, integrando-se plenamente na actual política energética da UE.

 SEGURANÇA E DIVERSIDADE DO APROVISIONAMENTO E CONTROLO DAS EMISSÕES DE 
CARBONO

O controlo das emissões de carbono e o desenvolvimento de fontes de energia renovável 
alternativas são preocupações comuns a todas as políticas europeias. Enquanto não tomar 
medidas realistas, rápidas e eficazes a todos os níveis de governação a União não poderá 
atingir as metas proclamadas de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa até 2020 ou 
de garantir que o seu sector da energia atinge uma posição concorrencial de proa no mercado 
mundial quando a economia for relançada. Se olharmos rapidamente para a distribuição das 

                                               
1 Conselho Europeu de 11-12 de Dezembro de 2008.
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fontes de energia em toda a União veremos, sem margem para dúvida que, no futuro 
previsível, o carvão e seus derivados continuarão a ser fontes de energia importantes para a 
produção de electricidade e aço. Actualmente, as centrais eléctricas alimentadas a carvão
produzem 20% das emissões de CO2 da UE e a indústria da energia europeia prevê a 
construção de 40 novas centrais de energia alimentadas a carvão nos próximos cinco anos1. 
Perante este cenário, a tecnologia de armazenagem de carbono afigura-se não só uma 
hipótese, mas antes uma necessidade realista e absoluta.

É óbvio que o desenvolvimento de energias que possam gerar electricidade de modo 
sustentável, como é o caso da energia eólica e solar, deve não só prosseguir mas ser acelerado
e todos têm de encorajar os projectos que provaram ter maiores probabilidades de êxito a 
curto e médio prazo. Seria, porém, ingenuidade pensar que essas tecnologias poderão dar 
resposta a todas as necessidades de energia da União dentro do prazo imposto. A União tem 
de recorrer a toda a gama de tecnologias de produção de energia. A presente proposta da 
Comissão é uma reacção imediata às exigências de adaptar e coordenar a política energética 
de modo a ir ao encontro das circunstâncias que vivemos.

A situação económica e financeira tanto mundial como local não convida a aumentar o 
investimento em projectos de investigação e infra-estruturas no domínio da energia. No 
entanto, para garantir de futuro um aprovisionamento de energia seguro em toda a União,
impõe-se um nível global de reservas nacionais de segurança, assim como a possibilidade de 
disponibilizar recursos em locais e regiões que, por qualquer razão, possam ter dificuldades de 
abastecimento ou disponibilidade. Deste ponto de vista, e a fim de evitar as deficiências de 
aprovisionamento energético que alguns Estados-Membros sentiram repetidamente nos anos 
mais recentes, urge agir para apoiar o investimento em interconexões de energia. 

Assim, ao tomar esta iniciativa, a União está não só a acelerar o desenvolvimento de projectos 
relacionados muito de perto com a segurança do aprovisionamento energético como também a 
criar ou manter postos de trabalho numa indústria da energia extremamente especializada e 
tecnicamente avançada, vital para todas a regiões europeias.

 GEOPOLÍTICA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA À UE

Na qualidade de um dos grandes importadores a nível mundial de petróleo, gás e carvão, a UE
é um dos actores fundamentais no mercado internacional da energia2, mas a sua dependência 
de energia importada vai aumentar exponencialmente durante os próximos 20 anos. Segundo 
os cálculos da Comissão Europeia,3 se não forem tomadas medidas a dependência energética 
da UE passará de 50% em 2000, para 70% em 2030. Os nossos principais fornecedores de gás 
são a Rússia, com uma quota de 30%; a Argélia, com 25%, e a Noruega, também com 25%, e 
prevê-se que a dependência das fontes russas cresça para 80% até 2030. Por razões históricas
e geográficas, os países que no passado se encontraram dentro da esfera de influência
soviética são os mais vulneráveis à incoerência demonstrada pela Rússia na gestão dos seus 
acordos4.

                                               
1 Fonte: Climate Action
2 Fonte: EurActiv.
3 Livro Verde sobre aprovisionamento energético, Novembro de 2000
4 Vejam-se as consequências para a Bulgária, Roménia e Hungria nos invernos de 2006 e 2009.
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Enquanto, por um lado, a insegurança do aprovisionamento de energia foi um dos temas mais 
glosados nos meios de comunicação de toda a Europa, a dependência da União das 
importações de petróleo do Médio Oriente deverá duplicar nos próximos 20 anos, e 66% das 
necessidades em carvão da UE serão também supridas através da importação. É ainda óbvio, 
como realça a Comissão no seu Livro Verde sobre uma estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura, que a existência de 27 políticas energéticas nacionais que 
negoceiam separadamente com os fornecedores externos de energia é prejudicial à economia,
e o argumento que defende uma política externa comum de energia ganha cada vez mais força 
no extraordinário contexto financeiro e económico em que vivemos.

Com os níveis de despesa sem precedentes dos governos que a economia mundial viveu nos 
últimos meses, é imprescindível, naturalmente, que o financiamento disponível seja 
criteriosamente distribuído de forma a ter maior incidência nos projectos com potencial para 
garantir um nível de segurança mais elevado tanto a nível do aprovisionamento como da 
sustentabilidade e da redução de emissões de carbono.

 ESCOLHA DOS PROJECTOS E INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL

Segundo a Comissão Europeia1, para ser possível produzir quanto antes efeitos na resolução 
da crise económica convém enumerar os projectos susceptíveis de receber apoio imediato. A 
escolha dos projectos enumerados pela Comissão Europeia e a incidência orçamental 
decorrente são, por definição, extremamente técnicas. É evidente que o Parlamento pode 
propor alterações à lista, mas teria de se basear na reintrodução de projectos que, por uma ou 
outra razão, não foram seleccionados pela Comissão ou pelo Estado-Membro. A relatora 
entende que uma atitude nesse sentido seria contraproducente, já que é imperativo agir com 
celeridade. O mesmo se aplica a grande parte das verbas atribuídas a cada projecto. Sem 
dispor da informação técnica pormenorizada necessária para avaliar a adequação dos 
montantes propostos seria arriscado pretender apresentar qualquer alteração. 

 CONCLUSÃO

Tendo em conta o exposto, a urgência exigida para tratar do assunto em causa e as evidentes 
vantagens de uma acção neste domínio para a economia europeia, a segurança do 
aprovisionamento energético e a redução das emissões de carbono, que convidam a uma 
célere aplicação da presente legislação, a relatora recomenda que a proposta seja aprovada 
sem alterações.

******

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta da Comissão seja 
aprovada.

                                               
1 Veja-se COM(2009)0035, p. 7.
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