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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que, em conformidade com as disposições do Tratado de Lisboa, bem como as 
práticas de excelência existentes até ao momento, a política de coesão deve continuar a ser 
independente e os seus actuais princípios e fundamentos não devem ser modificados por 
fenómenos de dispersão sectorial dos recursos da política regional; sublinha que a política 
e os projectos de coesão precisam de ser melhor articulados com as prioridades 
estabelecidas no quadro da Estratégia UE 2020; frisa a necessidade de se definir 
objectivos claros e de se avaliar se tais objectivos foram alcançados, de se demonstrar 
flexibilidade no processo de revisão dos programas operacionais, de se proceder à 
redistribuição de verbas de uns programas para outros e de se atribuir competências claras 
a cada uma das instâncias de governação;

2. Assinala que os financiamentos da coesão devem servir para fomentar o desenvolvimento 
sustentável da UE como um todo, designadamente, mediante a garantia de uma melhor 
utilização do potencial das regiões e das sub-regiões que apresentem um PIB inferior à 
média comunitária e mediante a promoção da coesão económica e social, com o intuito de 
se adoptar medidas que reduzam as desigualdades regionais e promovam uma genuína 
convergência; salienta que a política de coesão é um instrumento importante para atingir o 
objectivo 20-20-20 até 2020 e para definir uma estratégia coerente, que permita dar corpo 
a uma economia europeia de elevada eficiência energética e de baixo nível de emissões de 
CO2 a médio e longo prazo, permita fazer face aos problemas da segurança energética e 
permita maximizar o potencial de criação de postos de trabalho no mercado único; 
observa que os investimentos em projectos de eficiência energética, de infra-estruturas 
energéticas, de energias renováveis, de desenvolvimento da rede de banda larga e de 
utilização das TIC no sector público e no sector industrial não progridem como se 
esperava;

3. Sublinha o facto de a política de coesão não estar a desempenhar um papel 
suficientemente eficaz na condução dos investimentos em infra-estruturas de adaptação às 
alterações climáticas, como é o caso das defesas contra as inundações;

4. Requer uma melhor articulação entre a atribuição de subsídios e a ponderação dos 
resultados anteriores, um maior número de oportunidades para o Tribunal de Contas e o 
OLAF desencadearem processos de estorno de fundos comunitários nos casos em que os 
Estados-Membros os aplicam de forma desadequada, a eliminação de encargos 
administrativos desnecessários, uma mais flexível gestão de projectos e a existência de 
controlos sincronizados, a fim de os simplificar e evitar os equívocos e as interpretações 
erróneas amiúde criadas pelas práticas administrativas de rotina;

5. Solicita à Comissão que determine os obstáculos que impedem a utilização de uma maior 
percentagem desses fundos no âmbito da energia e que apresente medidas adicionais para 
remediar esta situação; entende, no entanto, que as medidas apresentadas não podem 
modificar os fundamentos actuais da política de coesão, nem contribuir para a criação de 
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qualquer dispersão sectorial de fundos;

6. Exorta a Comissão e as autoridades nacionais a melhorarem a articulação entre os fundos 
de coesão e o programa-quadro de investigação; sublinha que os fundos de coesão 
deveriam ser utilizados para melhorar as infra-estruturas de pesquisa, de molde a permitir 
que a investigação atinja o nível de excelência necessária para aceder aos fundos que lhe 
dizem respeito; requer um melhor fluxo de informações entre os fundos de coesão e os 
programas de investigação, no âmbito dos quais os projectos dotados de grande potencial 
pressupõem o acesso a facilidades acrescidas em ordem a uma aplicação bem sucedida;

7. Solicita à Comissão, na perspectiva da revisão da política de coesão e das perspectivas 
financeiras da UE, que a poupança de energia seja integrada automaticamente, sempre que 
possível, nas condições previstas para a concessão de recursos a título dos fundos 
estruturais e de coesão e que estabeleça uma afectação de recursos por objectivos 
("earmarking"), de molde a aumentar a proporção dos fundos atribuídos, quer a projectos 
de eficiência energética (como os que têm a ver com a eficiência energética dos edifícios e 
a geração ou distribuição de energia), quer a projectos descentralizados de energias 
renováveis e de cogeração; frisa que este princípio não implica, de modo algum, a 
discriminação de projectos de outra forma não relacionados ou não articulados com a 
problemática da eficiência energética e não deve aumentar a carga burocrática para os 
beneficiários dos fundos estruturais e do fundo de coesão;

8. Declara-se convicto de que o sector do imobiliário para habitação pode contribuir para 
impulsionar o desenvolvimento regional através da consolidação das actividades 
económicas baseadas na inovação tecnológica na área de energia e da reabilitação urbana 
e do reforço da coesão social no domínio em causa; Convida a Comissão a lançar, até 
Junho de 2011, uma iniciativa europeia no domínio do parque edificado, a fim de apoiar e 
assegurar a consecução de um ambiente construído de energia zero na UE até 2050;

9. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que aproveitem a oportunidade 
proporcionada pela revisão intercalar das Perspectivas Financeiras para 2007-2013 e da 
política de coesão para assegurar uma maior absorção dos fundos europeus no período 
2011-2013;

10. Reconhece que a utilização eficaz dos recursos apresenta grandes benefícios sociais e 
económicos, em particular, a criação de emprego não passível de deslocalização, tanto nas 
zonas rurais, como nas zonas urbanas, sobretudo no caso das PME;

11. Reconhece que é possível proceder a uma melhor utilização dos recursos e alcançar 
benefícios sociais por intermédio da atribuição de verbas da política de coesão, de molde a 
fomentar o desenvolvimento sustentável dos Estados-Membros a nível regional e sub-
-regional; é de opinião que uma distribuição mais uniforme dos financiamentos da coesão 
potenciará as energias sociais e os recursos existentes a nível local, criando, assim, novos 
postos de trabalho;

12. Solicita à Comissão que, à luz do novo quadro financeiro e da Estratégia UE 2020, torne o 
financiamento comunitário dos projectos de índole regional mais acessível às PME 
mediante o reforço dos orçamentos atribuídos aos programas que especificamente lhes 
estão destinados, do apoio à melhoria da capacidade de absorção dos fundos e da 



AD\840422PT.doc 5/6 PE450.898v02-00

PT

simplificação dos procedimentos administrativos; sublinha o papel das PME como 
portadoras de inovação na economia e insiste na necessidade de "despertar os inovadores 
inactivos", ou seja, de incentivar as PME a envolverem-se em projectos ligados à 
inovação e fazer com que elas tomem verdadeira consciência do seu potencial;

13. Realça o importante papel que um competitivo sector florestal desempenha no 
desenvolvimento das regiões, designadamente nas zonas rurais, em que o sector florestal 
presta um importante contributo para o crescimento económico, o emprego e a 
prosperidade;

14. Sublinha o papel das autarquias locais e das entidades regionais na aplicação da política 
de coesão; entende que deve ser melhorada a cooperação a nível local entre as pequenas e 
médias empresas, as redes de negócios, os institutos de investigação, os agregados 
empresariais e as autoridades das regiões, em prol de uma identificação mais rápida dos 
programas e das oportunidades para a realização de projectos à escala regional, do apoio 
ao desenvolvimento da investigação aplicada, da inovação e da criação de postos de 
trabalho qualificados; reivindica, por conseguinte, o aprofundamento da cooperação com 
as autarquias locais e com as entidades regionais na execução da política de coesão e 
solicita que se tenha em conta o parecer do Comité das Regiões sobre "O Contributo da 
Política de Coesão para a Europa de 2020", à luz da criação de uma política de coesão 
consentânea com as Perspectivas Financeiras após 2013;

15. Congratula-se, a este propósito, com algumas das iniciativas em curso, como as iniciativas 
JASPERS (desenvolvimento de projectos), JEREMIE (participações, empréstimos ou 
garantias) e JASMINE (facilidades na obtenção de microcrédito), exortando a Comissão, 
quer a agilizar e racionalizar processos que facilitem a participação das pequenas e médias 
empresas, quer a proceder à identificação de novos instrumentos comunitários de 
engenharia financeira;

16. Destaca o importante papel desempenhado pela educação e pela investigação científica no 
fomento da inovação, designadamente no domínio das TIC, na promoção da eficiência 
energética, na política de conservação da coesão social e no desenvolvimento económico 
sustentável da UE;

17. Chama a atenção para os problemas que os Estados-Membros estão a sentir na aplicação 
das Directivas comunitárias sobre gestão e reciclagem de resíduos urbanos e para o facto 
de a reciclagem de materiais e de energia proporcionar um meio adicional de aquisição de 
recursos e de criação de novos postos de trabalho, particularmente a nível regional e sub-
-regional;

18. Observa o desenvolvimento desigual dos investimentos no domínio da economia digital; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem o apoio às TIC para estimularem 
a inovação, bem como a redobrarem esforços de promoção dos investimentos em novas 
redes de alta velocidade abertas e competitivas, que garantam o acesso à Internet enquanto 
serviço de carácter universal e reduzam a brecha digital entre os cidadãos europeus.
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