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Respostas conjuntas aos desafios da energia através de uma Comunidade Europeia da Energia 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 
Apesar dos progressos significativos e de um aumento substancial das atividades de regulamentação 
nos últimos anos, a política da União Europeia no domínio da energia ainda não consegue realizar, de 
forma satisfatória e simultânea, os seus objetivos principais, designadamente garantir o acesso à 
energia a preços abordáveis e estáveis, manter a competitividade do setor da UE, garantir a segurança 
do aprovisionamento energético a todos os europeus onde quer que vivam, e promover a 
sustentabilidade da produção, do transporte, da distribuição, do armazenamento e do consumo de 
energia, avançando com determinação para uma sociedade hipocarbónica. 
 
A política energética é, demasiadas vezes, encarada como um assunto muito delicado de interesse 
puramente nacional e da autonomia nacional. Todavia, a interdependência dos Estados-Membros em 
matéria de energia nunca foi tão forte em termos políticos, económicos e técnicos. Uma estagnação ou 
retrocesso pode ter consequências negativas de grande alcance. As decisões nacionais unilaterais 
aumentam o risco de divergências e podem provocar o aumento ou oscilações de preços na produção 
e consumo de energia ao nível regional, entre outras situações. Tal como vimos recentemente, os 
países europeus podem fazer escolhas soberanas relativamente ao aprovisionamento energético, mas 
isto tem o seu preço. As divergências entre as atitudes nacionais têm, pois, de ser eliminadas. 
Presentemente, nenhum país europeu consegue, sozinho, fornecer de forma fiável aos seus cidadãos 
eletricidade a preços acessíveis. 
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É necessária uma nova estratégia orientada para uma maior integração e solidariedade europeias no 
domínio da energia. Por conseguinte, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) e a Notre 
Europe juntaram esforços para desenvolver a proposta para uma Comunidade Europeia da Energia de 
pleno direito, com base numa iniciativa da Notre Europe. O CESE e a Notre Europe identificaram os 
objetivos essenciais e as propostas de políticas seguintes, a desenvolver na UE sem mais delongas. 
 
 

Realizar um mercado interno europeu integrado daenergia  
 
1. Harmonização das condições de mercado. O potencial do mercado interno não foi 

totalmente aproveitado de forma a aumentar a segurança energética e trazer valor 
acrescentado aos cidadãos. É possível efetuar melhorias significativas no mercado interno da 
energia da UE mediante a harmonização das regras relativas às energias renováveis, à 
atribuição da capacidade de transmissão, ao comércio de eletricidade, etc. Os operadores 
devem poder levar a cabo as suas atividades em pé de igualdade em toda a UE. São essenciais 
regras transparentes e coerentes para criar um clima propício ao investimento.  

 
2. Integração dos mercados mediante uma melhor interconexão. Tem de ser possível 

fornecer eletricidade de forma eficiente em toda a UE e garantir a sua disponibilidade onde 
quer que seja necessária. A interconexão das redes deve, pois, ser completada a fim de 
integrar os mercados da energia da UE e otimizar a segurança do aprovisionamento 
energético em toda a UE.  

 
3. Planeamento geral conjunto das redes. Em especial numa altura de austeridade orçamental, 

é essencial escolher as opções mais racionais e coerentes para as infraestruturas aos níveis 
nacional e europeu. A interconexão de redes baseada num planeamento conjunto permitiria 
uma transição dos mercados nacionais para um mercado único europeu. O planeamento 
conjunto das redes deve aplicar-se a todas as infraestruturas e não apenas às infraestruturas 
transfronteiriças. 

 

4. Rumo a uma «europeização» progressiva da combinação energética baseada na 
integração regional dos mercados da energia. Os grupos de Estados-Membros de uma 
determinada região podem integrar gradualmente a sua combinação energética e 
infraestruturas, a fim de partilhar os benefícios das diferentes fontes de energia à sua 
disposição. Assim que interligadas e harmonizadas, as suas redes e mercados estariam em 
melhor posição para lidar com as variações na produção e no consumo e para, coletivamente, 
garantir o aprovisionamento energético da UE. 
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5. Orientação da política da UE para as necessidades dos utilizadores finais da energia. É 

fundamental para a legitimidade da UE que as suas iniciativas, em coordenação com os 
Estados-Membros, se traduzam em benefícios reais para os consumidores. A criação de um 
mercado único europeu da energia deverá permitir aos utilizadores finais gozar de maior 
escolha e de condições e preços mais estáveis e atraentes para o seu aprovisionamento 
energético. Os consumidores devem poder escolher livremente o seu fornecedor de energia 
para além das fronteiras nacionais, não devendo haver uma diferença excessiva entre os 
preços da energia ou outras condições de mercado entre os Estados-Membros. 

 
6. Aplicação e defesa dos direitos dos consumidores. Os consumidores têm de ser mais bem 

informados sobre os seus direitos, de forma a poderem aproveitar plenamente o mercado 
único da energia. Essa informação deve ser comunicada aos consumidores de forma 
sistemática e direta, por exemplo, nas suas faturas de eletricidade. Combater a pobreza 
energética é essencial para uma sociedade plenamente operacional e deve ser uma prioridade. 

 

Garantir a segurança do aprovisionamento e reforçar a posição da UE em relação aos seus 
parceiros externos 
 

7. Melhor aplicação da legislação da UE nos acordos externos no domínio da energia que 
tenham um impacto no mercado interno da UE. Quando os acordos em matéria de 
aprovisionamento ou de infraestruturas com países terceiros têm consequências para o 
aprovisionamento energético na UE e para o mercado interno da energia da União, a 
Comissão Europeia deve garantir que as normas internas da UE são aplicadas a esses acordos 
externos. 

 
8. Para um sistema europeu de aprovisionamento energético. A UE tem um interesse direto 

em reforçar a sua posição de negociação junto dos fornecedores internacionais de energia. 
Quando uma ação conjunta é a estratégia mais eficaz, o Conselho deve conferir à Comissão 
Europeia o mandato para negociar com os fornecedores externos e os países de trânsito em 
nome da UE e deve explorar o potencial de constituir grupos de aquisição de combustíveis 
fósseis ao nível da UE. A capacidade de negociação da UE seria consideravelmente maior do 
que a dos Estados-Membros individualmente. Isto melhoraria significativamente o 
aprovisionamento energético dos Estados-Membros, salvaguardando assim a solidariedade e 
otimizando a utilização dos recursos. 

 

9. Interligação das redes e harmonização dos mercados com os países vizinhos da UE.       
A UE deve promover o codesenvolvimento das políticas energéticas nos países vizinhos         
a leste e a sul da Europa em matéria de transporte e trânsito da energia. Isto implica 
desenvolver as necessárias redes interligadas e a harmonização dos mercados.                  
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Esses elementos das políticas energéticas comuns devem respeitar os princípios da UE (no 
tocante à fiabilidade do aprovisionamento, às condições de mercado, à transparência, à 
reciprocidade, ao desenvolvimento sustentável, à eficiência energética, etc.), bem como as 
necessidades socioeconómicas das regiões pertinentes. 

 
10. Explorar o potencial da União para o Mediterrâneo e da Parceria Oriental na 

cooperação em matéria de energia. A UE deve procurar cooperar ativamente no âmbito da 
União para o Mediterrâneo e da Parceria Oriental a fim de ajudar os seus países parceiros 
vizinhos a produzir, utilizar e exportar energia de fontes sustentáveis e a desenvolver o quadro 
regulamentar apropriado. O objetivo de garantir o aprovisionamento energético na Europa 
deve ajudar esses países a satisfazer as suas próprias necessidades em termos de energia e 
financiar os seus próprios investimentos. 

 
11. Apoio aos países em desenvolvimento. A UE deve ajudar os países em desenvolvimento a 

investirem nas suas próprias infraestruturas de energia, especialmente para as energias 
renováveis, a fim de facilitar o crescimento económico sustentável. É também essencial criar 
condições de mercado que atraiam o investimento e o comércio, garantindo ao mesmo tempo 
o acesso à energia aos grupos mais pobres da população. 

 
 

Concretizar a transição para sistemas energéticos hipocarbónicos até 2050 
 

12. A necessidade de uma estratégia coerente e geral para a transição energética na Europa. 
As alterações climáticas e a enrarecimento dos combustíveis fósseis exigem mudanças 
radicais na forma como a energia é produzida ou consumida. O desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia sustentável e de novas tecnologias com baixas emissões de carbono é 
fundamental para a transição para um modelo de energia sustentável. A transição para uma 
produção de energia hipocarbónica deve fazer parte de um quadro europeu para promover as 
diferentes fontes de energia sustentável que tenham um rácio custo-benefício favorável. Os 
recursos financeiros disponíveis devem ser agrupados tendo em vista uma renúncia 
progressiva a mecanismos de apoio puramente nacionais, que são ineficazes. O agrupamento 
dos recursos financeiros nestes domínios é especialmente relevante no clima económico atual. 

 
13. Promoção do emprego. A transição para uma economia hipocarbónica desencadeará grandes 

mudanças que podem ter consequências positivas e negativas no mercado do trabalho. Há que 
desenvolver as condições de mercado certas, que permitam a criação de emprego como parte 
do processo de reestruturação do setor da energia. 
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14. Tornar o setor europeu da energia mais competitivo. A transição deve ser aproveitada 

como uma oportunidade para estimular a atividade e realizar uma análise pormenorizada da 
produção e consumo de energia. A competitividade da Europa dependerá igualmente de 
custos de energia razoáveis e da sua capacidade de inovar e exportar as suas tecnologias no 
domínio da energia. A UE e os Estados-Membros devem criar um clima favorável a grandes 
projetos industriais entre operadores europeus. Devem também cooperar no que diz respeito à 
sua combinação energética através de projetos de grande envergadura para a produção de 
energia renovável (eólica, solar, etc.) e para o seu transporte (super-rede e rede inteligente). A 
integração progressiva da sua combinação energética poderá começar por se efetuar ao nível 
regional. 

 

Envolver a sociedade civil no processo de decisão 
 
15. Orientação da política energética da UE para os seus cidadãos. Uma questão tão atual e 

importante para toda a sociedade como a energia requer o pleno envolvimento dos cidadãos. 
O desenvolvimento de uma Comunidade Europeia da Energia poderá mobilizar os europeus 
em torno de um projeto que lhes oferece um claro valor acrescentado. Envolver os cidadãos e 
a sociedade civil é fundamental, na medida em que a legitimidade, aos olhos dos cidadãos, é 
essencial para a credibilidade das decisões políticas e para a aceitação pública das grandes 
mudanças previstas. 

 

16. Criação de um fórum da sociedade civil europeia para monitorizar as questões 
energéticas. A ausência de um diálogo estruturado sobre questões energéticas entre os 
legisladores e os decisores e a sociedade civil europeia é fonte de grande preocupação. A 
sociedade civil deve ser sistematicamente envolvida no debate sobre as questões relacionadas 
com a energia aos níveis regional, nacional e europeu. O CESE e a Notre Europe estão 
dispostos a apoiar este debate ao nível da UE, através de um fórum da sociedade civil 
europeia que reunirá representantes das associações de consumidores, ONG ecologistas, 
indústria, sindicatos, etc. 

 
 
Atribuir à União Europeia as competências apropriadas 
 
17. Um pacto de solidariedade europeu no domínio da energia. O Tratado de Lisboa prevê 

explicitamente a solidariedade entre os Estados-Membros, mas ela tem sido letra morta no 
quadro institucional atual. Entretanto, o domínio da energia tornou-se cada vez mais político, 
e a União Europeia não teve uma palavra a dizer nesta matéria. A solidariedade deve revestir 
uma forma material e tornar-se o motor para o desenvolvimento de uma política europeia de 
energia, eliminando assim os conflitos relativos à soberania nacional.
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18. Aumento dos recursos financeiros da UE para a energia. A UE não tem meios para 

financiar ações de relevo ou para orientar as decisões relativamente às fontes de energia. O 
orçamento anual da UE para a energia é ínfimo em comparação com o montante despendido 
pelos Estados-Membros neste setor. O orçamento da UE deve ser reforçado através de 
recursos independentes e autónomos, incluindo mecanismos fiscais e um fundo para a energia 
destinado ao financiamento de projetos de infraestruturas energéticas de interesse europeu, 
tais como interconexões de eletricidade e de gás, e ao estímulo da diversificação das fontes e 
tecnologias de energia sustentável mediante uma investigação conjunta no domínio da energia 
hipocarbónica. 

 
19. Reforço da posição da Comissão Europeia. Enquanto órgão que propõe e coordena as 

políticas e guardião dos interesses da comunidade, a Comissão tem de ser a instituição 
principal na política europeia de energia e desempenhar um papel mais importante na 
elaboração de uma política energética coerente, credível e eficiente, criando as bases para 
uma Comunidade Europeia da Energia. 

 
20. Avaliação da necessidade de rever o quadro institucional. Até 2014, deverá ser avaliada a 

adequação do quadro institucional em vigor para atingir os objetivos ambiciosos de uma 
política europeia comum de energia. Se as conclusões forem negativas, deve ser tomada a 
decisão de considerar com atenção a nossa proposta de uma Comunidade Europeia da 
Energia. 

 
 
Conclusão 
 
No domínio da energia, os líderes da UE têm uma responsabilidade especial para com as gerações 
futuras. A Europa não pode continuar a marcar passo na medida em que as grandes decisões sobre 
energia tomadas hoje exigirão décadas de compromissos. A fim de preparar com êxito a transição 
para 2050, há que tomar agora as decisões adequadas para empenhar a UE na via do desenvolvimento 
sustentável e em conjunto elaborar um novo acordo em matéria de energia. A UE deu um passo 
significativo com a adoção do pacote sobre a energia e o clima, que abriu caminho a esta visão 
partilhada. No entanto, ainda muito há a fazer para tornar esta visão numa realidade. 
 
A vontade política – com o apoio da sociedade civil – é essencial e deve contribuir para                 
criar um bloco europeu coerente, capaz de enfrentar em conjunto os desafios multifacetados             
no domínio da energia. Acreditamos que a alternativa mais ambiciosa e promissora é a de               
uma Comunidade Europeia da Energia de pleno direito que englobe todos os aspetos      
económicos, sociais, políticos e estratégicos pertinentes. Isto implicaria a integração dos         
mercados da energia, a coordenação das políticas de investigação, decisões sobre os       
investimentos, mecanismos de solidariedade e a necessidade de falar em uníssono na cena mundial. 
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Tudo isto requer uma estratégia sólida de caráter supranacional. Este projeto partilhado permitirá aos 
Estados-Membros e às instituições europeias definir uma política europeia da energia o mais eficiente 
e democrática possível. 
 
Sobretudo, a Comunidade Europeia da Energia responderia às preocupações dos cidadãos da UE, que 
apoiam largamente a ideia, tal como sustentado pelas recentes sondagens de opinião. As ações 
puramente nacionais no domínio da energia são irrelevantes, sendo que um sistema energético 
sustentável, resistente e progressista só será conseguido ao nível europeu.  
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