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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. Congratula-se com a abordagem geral de vincular a política de coesão aos objetivos da 
Europa 2020 e às suas iniciativas emblemáticas, a fim de progredir no sentido de um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e apoiar a mudança para uma economia 
eficiente e com baixas emissões de carbono em todos os setores; relembra, além disso, a 
importância dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão para alcançar estes objetivos a 
curto e longo prazo, em conformidade com o espírito de solidariedade entre Estados-
Membros consagrado no Tratado de Lisboa, e para combater a pobreza energética nas 
regiões menos desenvolvidas da UE e nos agregados familiares mais vulneráveis;

2. Considera que o objetivo de cooperação territorial europeia da política de coesão e as 
estratégias macro-regionais podem aumentar as oportunidades de cooperação para 
projetos transfronteiras, com vista à realização de ligações eficientes e inteligentes das 
fontes de energia locais e regionais às grandes redes de energia; sublinha, por conseguinte, 
a necessidade de uma cooperação regional eficaz na identificação das prioridades das 
infraestruturas regionais e na execução de projetos de interesse comum; salienta a 
necessidade de cooperação, a nível nacional e europeu, entre municípios e regiões, que 
pode contribuir para pôr termo às "ilhas energéticas", para concluir o mercado interno da 
energia e para executar os projetos de infraestruturas energéticas; insta a Comissão a 
estabelecer um programa de cooperação à escala da UE com base na experiência recolhida 
com o programa de geminação, tendo em vista melhorar a cooperação entre as regiões que 
apresentam elevadas taxas de absorção de fundos da UE e as que registam baixas taxas de 
absorção e facilitar a divulgação das melhores práticas;

3. Sublinha que a burocracia e a falta de clareza nos procedimentos dificultam o acesso aos 
Fundos Estruturais e ao Fundo de Coesão e desencorajam os atores mais necessitados de 
se candidatar a esses Fundos; apoia, portanto, a simplificação das normas e dos 
procedimentos, a desburocratização e uma maior flexibilidade na atribuição desses 
fundos, tanto a nível da UE como a nível nacional; considera que a simplificação 
contribuirá para uma eficiente atribuição de fundos, maiores taxas de absorção, menos 
erros e períodos de pagamento mais curtos, permitindo que as regiões e os 
Estados-Membros mais pobres possam beneficiar plenamente dos instrumentos 
financeiros destinados a reduzir as disparidades regionais e interestatais; considera que é 
necessário encontrar um equilíbrio entre simplificação e estabilidade das normas e 
procedimentos;

4. Sublinha a necessidade de abordar a fragmentação do mercado da energia da UE 
eliminando as barreiras e os obstáculos nos quadros legislativos pertinentes, bem como no 
sistema de acesso aos fundos públicos e privados para a elaboração e execução de 
projetos;

5. Insiste na necessidade de distinguir entre os objetivos da política de coesão, que 
contribuem para a Estratégia Europa 2020, e os objetivos mais vastos da política 
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energética da UE, que também afetam os países suscetíveis de receber financiamento do 
Fundo de Coesão; sublinha que os fundos de coesão só podem ser usados como fonte 
adicional de financiamento para os projetos de energia se o projeto em questão contribuir 
para os objetivos da política de coesão;

6. Apoia o lançamento da Parceria Europeia de Inovação "Cidades e Comunidades 
Inteligentes" e insta os parceiros implicados nos processos de planificação relativos ao 
desenvolvimento urbano sustentável a reforçarem e a tirarem plenamente partido das 
vantagens que as iniciativas JESSICA e ELENA podem proporcionar aos investimentos 
na energia sustentável a nível local, a fim de ajudar as cidades e as regiões a lançar 
projetos de investimento viáveis nos domínios da eficiência energética, dos combustíveis 
limpos, das fontes renováveis de energia e do transporte urbano sustentável;

7. Salienta a importância da política de coesão, e dos recursos financeiros que lhe são 
destinados, para o desenvolvimento total das infraestruturas e redes de armazenamento e 
transmissão de energia (com particular referência às redes e à distribuição inteligentes) 
entre os Estados-Membros e todas as regiões da UE, incluindo as regiões ultraperiféricas, 
para a conclusão e funcionamento do mercado interno de energia, para a segurança do 
abastecimento e para o cumprimento do objetivo de convergência entre as regiões da UE, 
tendo em conta as necessidades especiais dos cidadãos europeus em cada Estado-Membro; 
reforça que nenhuma região dos Estados-Membros deve permanecer isolada das redes 
europeias de gás e eletricidade após 2015 ou não dispor de ligações apropriadas às redes 
de energia;

8. Toma nota de que a utilização dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão para 
programas que financiam projetos de eficiência energética e de energia renovável tem tido 
êxito e contribuído para a consecução dos objetivos da política da UE;

9. Considera de extraordinária importância poder utilizar os Fundos Estruturais, o Fundo de 
Coesão e outros instrumentos financeiros para financiar e alavancar a eficiência energética 
e o uso de energias renováveis, em particular no setor da habitação; solicita, por isso, à 
Comissão e aos Estados-Membros que estabeleçam mecanismos financeiros inovadores e 
facilitem a utilização desses fundos para o financiamento de projetos de eficiência 
energética dos edifícios, a produção e o transporte de energia, a nível local e regional, 
mediante a introdução de incentivos, subsídios e empréstimos, e convida a Comissão e os 
Estados-Membros a divulgarem informação clara e de fácil acesso sobre os instrumentos 
financeiros, incentivos, subsídios e empréstimos disponíveis para apoiar projetos de 
serviços no domínio da eficiência energética; sublinha que, a fim de melhorar a eficiência 
energética dos edifícios residenciais existentes e novos e aumentar o uso das fontes de 
energia renováveis, as medidas previstas pelos Fundos Estruturais também deveriam 
figurar nos programas operacionais regionais dos Estados-Membros, garantindo deste 
modo que as decisões finais são tomadas a nível regional.

10. Sublinha a importância de integrar as dimensões da eficiência energética e do uso de 
energia renovável nas estratégias de inovação e investigação para a especialização 
inteligente que os Estados-Membros e as regiões terão que elaborar para aceder ao 
financiamento da inovação da futura política de coesão; observa que as autoridades 
regionais e locais, bem como as partes interessadas, têm um papel crucial a desempenhar 
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na utilização das inovações mais necessárias no setor energético para que a UE cumpra os 
seus objetivos de eficiência energética e de utilização de energia renovável;

11. Sublinha que a política de coesão e os fundos que lhe são destinados deveriam ser 
implementados de modo mais eficaz, segundo os princípios de proporcionalidade, 
rentabilidade e responsabilidade; apoia, portanto, o uso de instrumentos financeiros para a 
alavancagem do investimento do setor privado, especialmente em relação com projetos de
infraestrutura energética, eficiência energética e energia renovável de envergadura;

12. Sublinha a importância de rever regularmente a atribuição dos fundos de coesão a projetos 
no setor da energia para aumentar a taxa de absorção e canalizar os fundos para programas 
que tenham um historial comprovado de boa absorção, valor acrescentado e eficácia;

13. Sublinha a importante vantagem que deriva de usar os Fundos Estruturais e o Fundo de 
Coesão para a implementação das redes de comunicação e informação necessárias para o 
desenvolvimento de uma rede europeia de energia segura, robusta e inteligente;

14. Partilha a opinião da Comissão sobre a promoção e o incremento do recurso a 
instrumentos financeiros enquanto parte da política de coesão, tendo em conta a escassez 
atual de recursos financeiros e as necessidades financeiras da UE para cumprir a 
Estratégia Europa 2020; considera que estes instrumentos podem constituir um apoio 
eficiente e eficaz ao investimento em projetos com potencial de viabilidade económica e 
criar um efeito de alavanca graças à mobilização de coinvestimentos públicos ou privados 
adicionais, a fim de atacar as deficiências do mercado no setor energético minimizando ao 
mesmo tempo as distorções do mercado; entende que os instrumentos financeiros 
deveriam ser adaptados às necessidades concretas das regiões e dos seus destinatários 
alvo, melhorando assim significativamente o acesso ao financiamento de um vasto leque 
de atores socioeconómicos no terreno;

15. Salienta a importância de aumentar a capacidade administrativa – sem aumentar os 
encargos administrativos – dos Estados-Membros, aos níveis regional e local, bem como 
entre os diferentes intervenientes, a fim de fazer um uso pleno e eficaz dos fundos que a 
política de coesão afetará aos projetos energéticos (incluindo nos domínios da eficiência 
energética e da energia renovável), eliminar as barreiras às sinergias entre os Fundos 
Estruturais e outros Fundos e apoiar os processos eficazes de conceção e implementação 
das políticas; exorta os Estados-Membros a prosseguirem os esforços para atrair e manter 
pessoal qualificado encarregado de gerir os fundos da UE;

16. Acolhe com agrado a nova proposta relativa ao Mecanismo Interligar a Europa como um 
instrumento adicional e complementar da política de coesão visando responder às grandes 
necessidades de investimento para modernizar e ampliar as infraestruturas energéticas da 
Europa, contribuindo deste modo para os objetivos da Estratégia Europa 2020; insta a 
Comissão a maximizar o nível de coordenação entre os Fundos Estruturais e o Fundo de 
Coesão, por um lado, e o Mecanismo Interligar a Europa, por outro.
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