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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. Recorda que o artigo 8.º do Regulamento Disposições Comuns (RDC) estabelece que «a 

consecução dos objetivos dos FEEI é feita em consonância com o princípio do 

desenvolvimento sustentável», com o objetivo da União de preservar, proteger e 

melhorar a qualidade do ambiente, e com os compromissos que assumiu nos termos do 

Acordo de Paris; salienta, nesse contexto, a necessidade de uma maior coerência entre 

as políticas setoriais e as políticas de financiamento da UE; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a envolverem os municípios, as regiões e a sociedade civil, 

conferindo-lhes um papel ativo na elaboração e implementação de medidas específicas; 

2. Recorda que os acordos de parceria e programas ao abrigo do RDC visam promover a 

eficiência dos recursos, a atenuação e adaptação às alterações climáticas e os princípios 

horizontais de parceria, governação a vários níveis, não-discriminação e igualdade entre 

homens e mulheres; 

3. Recorda que os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) proporcionam 

oportunidades importantes para a inovação energética e a sua implantação no mercado, 

podendo deste modo desempenhar um papel importante na transição energética da 

Europa; congratula-se com a intenção da Comissão de criar instrumentos financeiros 

específicos para alcançar o justo equilíbrio entre subsídios e instrumentos financeiros e 

salienta que as parcerias público-privadas (PPP) e empresas comuns no domínio da 

investigação, desenvolvimento e inovação poderiam encorajar o investimento privado 

nas energias limpas; sublinha que deve ser reforçado o apoio concedido pelos FEEI às 

regiões e cidades no âmbito da transição energética; salienta, em particular, que o apoio 

económico e recursos para a execução de programas de renovação energética local 

devem ser aumentados; insta os Estados-Membros e a Comissão a interromperem o seu 

apoio direto ou indireto a subsídios que provoquem distorções ou sejam nocivos para o 

ambiente, de forma a canalizar os fluxos financeiros para a investigação no domínio das 

energias limpas; recorda o compromisso assumido no âmbito da Estratégia 2020 da UE 

de dar prioridade à eficiência energética e a iniciativas baseadas em energias 

renováveis; 

4. Regista os progressos globais registados na execução dos objetivos da estratégia Europa 

2020 no que respeita à transição para as energias renováveis; sublinha, contudo, que os 

resultados apresentam variações significativas consoante os diferentes 

Estados-Membros; salienta que o reforço do investimento em iniciativas científicas 

relacionadas com as energias limpas poderia contribuir para realizar as metas fixadas e 

produzir resultados tangíveis; recorda que a imposição de normas e metas pode dar 

resposta às alterações climáticas e preocupações ambientais, garantir a segurança 

sustentável do aprovisionamento e manter a vantagem competitiva da UE no domínio 

das tecnologias energéticas amigas do ambiente; sublinha que a maior parte das 

tecnologias energéticas limpas atualmente usadas (como por exemplo a energia eólica 

ou solar) depende fortemente de fatores naturais variáveis que podem comprometer a 

estabilidade do aprovisionamento energético em diferentes regiões, ou até mesmo em 
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Estados-Membros, solicitando por isso que se dê a devida atenção à interconexão das 

redes elétricas, equilíbrio das capacidades energéticas, armazenagem e outras medidas 

necessárias a um mercado comum da energia que seja plenamente funcional; apela ao 

investimento tanto em investigação como em projetos inovadores, com especial enfoque 

nas cooperativas de energias renováveis, iniciativas de descentralização e de produção 

própria de energias renováveis e ações inovadoras por parte das PME; destaca, além 

disso, a importância de se manter um equilíbrio territorial na União Europeia e de 

prestar um apoio mais amplo às regiões e cidades menos desenvolvidas neste domínio; 

5. Considera que a abordagem da especialização inteligente (com o desenvolvimento de 

mais de 120 estratégias de investigação e de inovação para a especialização inteligente), 

criada pela reforma da política de coesão para o período 2014-2020, deve ser mais 

desenvolvida; encoraja também, neste contexto, a criação de parcerias inter-regionais, 

nomeadamente em matéria de energia, com especial enfoque nos projetos de cooperação 

transfronteiriça; salienta a importância de melhorar a informação dos beneficiários a 

nível local e regional, para garantir o maior envolvimento possível das pequenas e 

médias empresas ativas neste domínio, bem como de jovens empresários, e a 

cooperação com as universidades para garantir uma aplicação tão rápida quanto possível 

das soluções inovadoras; salienta ser necessária uma política de coesão contínua e 

reforçada para o período pós-2020 se se pretender alcançar os objetivos da UE em 

matéria de energias limpas; 

6. Destaca que alguns territórios oferecem características particulares e oportunidades, 

como é o caso das regiões ultraperiféricas, no que respeita à inovação nas energias 

limpas; sublinha, neste contexto, ser necessário dar um apoio adicional às regiões 

remotas, rurais e menos desenvolvidas, a fim de garantir uma convergência no domínio 

da energia entre todas as regiões da UE; 

7. Insiste na importância de uma abordagem multidisciplinar e tecnologicamente neutra da 

base para o topo que envolva todas as partes interessadas – autoridades locais, regionais 

e nacionais, universidades e PME – para estimular a investigação, o desenvolvimento e 

a inovação, em termos de tecnologia e de parcerias no âmbito do Conselho Europeu da 

Inovação, que possa dar o seu contributo com produtos inovadores, nomeadamente 

através de medidas para as PME em fase de arranque e em expansão; sublinha que, para 

garantir o êxito da transição energética, as autoridades regionais e locais e outras partes 

interessadas, incluindo as de menor dimensões, devem ser envolvidas no processo de 

elaboração das políticas numa fase precoce; 

8. Manifesta-se preocupado com a variedade e a complexidade dos instrumentos 

financeiros existentes (Horizonte 2020, FEEI, Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

Sustentável, Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, etc.), que podem apenas 

ser utilizados como um instrumento adicional nos setores em que se demonstrou serem 

mais adequados do que os subsídios para alcançar os objetivos da política de coesão, e 

insiste em que se envidem esforços para simplificar e coordenar estes instrumentos, de 

forma a que os órgãos de poder local e regional e os promotores de projetos de pequena 

dimensão possam aceder mais facilmente a fontes de financiamento, contribuindo assim 

para uma coesão geral a nível económico, social e territorial; sublinha que os 

instrumentos devem ser adaptados às necessidades específicas de cada região; salienta 

que, a fim de reforçar as sinergias e atenuar a complementaridade dos fundos da UE, 
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importa desenvolver ainda mais o mecanismo único de consultoria e o Portal Europeu 

de Projetos de Investimento, com o intuito de canalizar potenciais investidores para 

instrumentos financeiros adequados; sublinha que a simplificação e alavancagem dos 

instrumentos financeiros da UE através da mobilização do investimento privado não 

bastarão por si só, e será necessário financiamento público da UE para fazer face a 

ambiciosos e necessários projetos de infraestruturas, dadas as dificuldades de acesso a 

instrumentos financeiros e a complexidade dos procedimentos, aspetos que os 

beneficiários consideraram constituírem os principais obstáculos; considera que não 

devia ser imposta qualquer meta obrigatória à utilização dos instrumentos financeiros na 

política de coesão pós-2020; apoia a ideia de aumentar gradualmente as despesas 

relacionadas com o clima na política de coesão pós-2020;  

9. Salienta a necessidade de um quadro normativo estável, sustentável, transparente e 

previsível para o desenvolvimento de projetos inovadores, acompanhado de uma 

repartição temática e geográfica dos recursos e de uma divulgação clara das inovações 

junto dos cidadãos; entende que os Estados-Membros têm um papel essencial a 

desempenhar na transição energética e insiste na necessidade de coordenação das ações 

de investigação e inovação para a transição energética da UE, se se pretende cumprir as 

metas energéticas da UE; sublinha a importância de investir com mais empenho na 

transição das regiões menos desenvolvidas, de modo a que elas possam tirar partido das 

potencialidades em matéria de energias limpas e da economia circular, para garantir 

uma coesão rápida; incentiva os Estados-Membros a aderirem à iniciativa «Missão 

Inovação» e a aumentarem as suas despesas com investigação; considera que a futura 

programação dos FEEI deve ser melhor integrada nos planos nacionais em matéria de 

energia e clima para 2030; 

10. Considera a Agenda Urbana da UE um instrumento importante para envolver as cidades 

e promover também a transição energética na UE, e destaca a importância dos 

incentivos à inovação no domínio da eficiência energética dos edifícios, com vista a 

reduzir ao mínimo o consumo de energia em 2050; apela a uma abordagem flexível e 

adaptada à execução da Agenda Urbana, dando incentivos e orientações que permitam 

explorar plenamente o potencial das cidades; assinala que as regiões e zonas urbanas 

são os contextos mais adequados para testar e aplicar soluções energéticas integradas 

em contacto direto com os cidadãos; considera que as sinergias entre as políticas da UE 

devem ser reforçadas mediante uma posição unificada e coerente da UE em matéria de 

medidas «anti-dumping», a fim de assegurar que a indústria transformadora tire pleno 

partido da transição energética; 

11. Congratula-se com a próxima revisão da Diretiva Desempenho Energético dos 

Edifícios; exorta, no entanto, os Estados-Membros a lançarem outras iniciativas para 

melhorar as condições dos agregados familiares caraterizados por uma situação de 

pobreza energética; considera que a melhoria da eficiência energética constitui uma 

oportunidade para criar novos postos de trabalho, nomeadamente no sector da 

construção civil; recomenda, por conseguinte, que se promova a bioeconomia, 

especialmente entre os jovens empresários ativos no setor; 

12. Sublinha a necessidade de alargar o Plano de Investimento para a Europa ao 

financiamento das PME, tanto quanto possível, e de este ser adaptado às suas 

necessidades; 
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13. Considera que os cidadãos devem estar no centro da transição energética e que um 

sistema energético mais descentralizado da base para o topo e centrado no utilizador no 

qual os consumidores, as comunidades energéticas locais, as cidades e as pequenas 

empresas em fase de arranque possam participar e impulsionarem o desenvolvimento e 

as inovações no futuro constitui um motor para a inovação; apoia, por conseguinte, os 

esforços para apoiar e harmonizar a educação tecnológica das crianças e jovens na 

União Europeia; destaca a importância das capacidades administrativas e da 

sensibilização dos cidadãos no que se refere aos objetivos finais e às possibilidades de 

participação na transição para as energias limpas; 

14. Salienta a importância de identificar e combater a burocracia excessiva e as práticas 

desleais de mercado, dado o seu impacto negativo nas fases iniciais da revolução vivida 

nas tecnologias emergentes; 

15. Reconhece o papel vital das regiões e cidades na promoção da capacitação para a 

transição energética em todo o mundo e no estímulo à inovação da base para o topo em 

matéria de clima e energia; solicita que se apliquem as mesmas normas de qualidade 

ambiental a todas as tecnologias energéticas que entrem no mercado da UE; manifesta a 

sua preocupação com a preservação das zonas verdes urbanas. 
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