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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. Encoraja os esforços desenvolvidos pela Comissão para estabelecer uma abordagem 
comum relativamente à política energética de que resultem mercados internos 
inteiramente sustentáveis, competitivos, segurança de abastecimento, menores custos para 
o consumidor e acesso universal, e frisa que esta política deve incluir uma componente 
subnacional sustentável, coerente, estratégica e orientada;

2. Insta a Comissão, os Estados-Membros, as regiões e os demais interlocutores implicados 
a, tanto nos quadros estratégicos nacionais de referência, como nos programas 
operacionais para o período 2007-2013, e em conformidade com as orientações 
estratégicas acordadas com o Parlamento, fazerem uso efectivo das possibilidades 
propiciadas pela política de coesão em apoio desta estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura;

3. Insta a Comissão a incluir as propostas desta estratégia europeia na elaboração do Quarto 
Relatório sobre a Coesão, votando particular atenção ao papel da segurança de acesso à 
energia e sua utilização diversificada, sustentável e eficiente como indicador 
complementar da coesão económica, social e territorial; solicita, neste sentido, à Comissão 
que reforce a presença e actividade tanto do BEI como dos novos instrumentos de 
financiamento da coesão (JASPERS, JEREMIE e JESSICA) nos projectos que impliquem 
eficiência energética e apoio às energias renováveis;

4. Considera que é necessário avaliar exaustivamente as medidas e práticas actuais no 
âmbito de política energética a nível europeu e a sua aplicação pelos Estados-Membros e, 
só depois, propor novas regras e instituições, se necessário;

5. Lamenta que a política energética proposta se norteie principalmente pela componente 
"abastecimento" e que as questões de eficiência energética não sejam suficientemente
tidas em conta na estratégia; insiste em que uma política energética comum deve dar a 
prioridade absoluta à eficiência energética, que já hoje assegura economias concretas e 
mensuráveis, assim como a fontes de energia renováveis e descentralizadas, em particular 
no respeitante ao equipamento e às tecnologias usadas pelos organismos públicos e pelos 
agregados familiares; salienta que uma política energética sustentável comum deve 
igualmente estabelecer as condições que permitam que as novas tecnologias utilizáveis a 
curto e a médio prazos sejam rápida e mais adequadamente exploradas;

6. Solicita que a dimensão territorial constitua parte integrante da política energética da 
União, a fim de favorecer uma repartição mais equilibrada da produção e do consumo de 
energia através do território, para garantir uma melhor disseminação das actividades 
económicas e das populações;

7. Insiste no facto de muitas das regiões periféricas e ultraperiféricas disporem de um
potencial considerável em matéria de energias renováveis, decorrente das suas 
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características geográficas ou climáticas (insolação, exposição ao vento, biomassa, energia 
maremotriz); deseja que esta formidável oportunidade seja mais explorada, no intuito, 
nomeadamente, de contribuir activamente para a consecução dos objectivos de Quioto;

8. Destaca a importância fulcral das autoridades locais e regionais e o potencial papel que 
poderiam desempenhar no tocante à introdução e implementação de medidas referentes à 
incorporação de tecnologias de fontes renováveis de energia e de tecnologias de economia 
de energia nos projectos realizados e beneficiários de financiamento comunitário e ou 
nacional, como as medidas relativas ao desempenho energético dos edifícios, onde podem 
tirar pleno proveito da directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios1; convida 
as autoridades locais e regionais a utilizarem infra-estruturas e serviços o mais eficientes 
possível do ponto de vista energético em, por exemplo, sistemas de iluminação exterior e 
transportes públicos;

9. Solicita a concessão de apoio integrado e contínuo às autoridades locais e regionais 
relativamente a medidas de eficiência energética e sustentabilidade no contexto de todos 
os regimes de financiamento europeus, em particular os Fundos Estruturais, o 7° PQ e o 
programa "Energia Inteligente - Europa" (EIE) e, em geral, todos os instrumentos de 
política regional e engenharia financeira inseridos na política de coesão para o período 
2007-2013, assim como no quadro das actividades do Banco Europeu de Investimento;

10. Convida a Comissão, após um diálogo estruturado, a publicar uma comunicação sobre o 
papel das autoridades locais e regionais na política energética, pondo uma ênfase especial 
na eficiência energética, nas fontes de energia renováveis não geradoras de CO2 e/ou
descentralizadas, assim como em transportes sustentáveis e na dimensão urbana da 
política energética;

11. Convida a Comissão a promover plenamente o mercado interno do gás e da electricidade 
em benefício de todos os cidadãos europeus, visando também superar a dominação de 
anteriores fornecedores monopolistas; solicita ainda uma maior interconexão entre os 
mercados nacionais do gás e da electricidade, a qual será particularmente benéfica para as 
regiões fronteiriças da União;

  
1 Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, relativa à eficiência na 
utilização final da energia e aos serviços energéticos e que revoga a Directiva 93/76/CEE do Conselho (JO L 114 
de 27.4.2006, p. 64). 
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