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Senhora Presidente,

A Comissão agradece à Assembleia da República o parecer sobre a proposta de Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis (reformulação) {COM(2016) 767 final}.

A Comissão congratulase com o apoio da Assembleia da República a esta proposta, que 
constitui um importante elemento da União da Energia e que estabelece uma série de 
medidas em diferentes setores, com vista a fomentar a implantação das energias renováveis. 
Este ambicioso conjunto de medidas permitiria aos Estados-Membros, no seu conjunto, bem 
como à União Europeia como um todo, atingir a meta de pelo menos 27 % de energia 
proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia na União até 2030. A 
proposta visa igualmente criar condições que permitam um investimento sustentado em 
energias renováveis nos setores da energia elétrica, dos edifícios, da indústria, dos 
transportes e do aquecimento e refrigeração, bem como capacitar os consumidores, de modo 
a que a Europa possa colher os benefícios em termos de crescimento, emprego, maior 
segurança do aprovisionamento e ambiente.

A Comissão concorda com a Assembleia da República quanto ao facto de a proposta 
constituir uma resposta adequada aos obstáculos ao desenvolvimento das energias 
renováveis, incluindo a insegurança em matéria de investimentos, obstáculos de natureza 
administrativa, a necessidade de garantir um desenvolvimento de energias renováveis 
eficiente em termos de custos e a ausência de participação dos cidadãos na transição 
energética até 2030.

A proposta encontrase atualmente em processo legislativo, envolvendo o Parlamento 
Europeu e o Conselho. A Comissão espera que os colegisladores cheguem a acordo num 
futuro próximo.



A Comissão aguarda com expectativa a continuação do diálogo político com a Assembleia 
da República no futuro.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Membro da Comissão


