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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. Recorda que o Parlamento já adotou o relatório sobre o papel da política de coesão da UE 
e dos seus atores na aplicação da nova política energética europeia e que o relatório em 
causa abarca igualmente as questões de eficiência energética;

2. Salienta que a política de coesão desempenha um papel fundamental na implementação 
das medidas necessárias para alcançar o objetivo da União de poupar 20 % do consumo da 
energia primária até 2020, abrindo caminho para novas melhorias no domínio da 
eficiência energética após essa data;

3. Regista que o principal objetivo da política de coesão continua a ser a redução das 
disparidades sociais, económicas e territoriais entre as regiões e considera que as políticas 
em matéria de eficiência energética não devem interferir com esse objetivo; salienta que 
algumas das regiões mais pobres da UE podem ter prioridades diferentes e necessitar de 
investir primeiro noutros setores; sublinha que a força da política de coesão reside na sua 
flexibilidade e na gestão descentralizada dos fundos a nível local;

4. Realça que os investimentos na eficiência energética contribuem para o crescimento 
económico, o emprego, sobretudo a nível local e regional, a inovação, a independência 
energética e a redução da precariedade energética das famílias, dando por isso, um 
contributo positivo para a coesão económica, social e territorial; sublinha que a atribuição 
de fundos deve assentar nos princípios da proporcionalidade, eficácia em termos de custos 
e eficácia económica, não devendo aumentar o ónus administrativo;

5. Assinala 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 candidatarem a esses Fundos; apoia, por conseguinte, 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 dos 
procedimentos;

6. Frisa que os Estados-Membros não devem aguardar até ao final do prazo de aplicação da 
Diretiva 2010/31/CE, devendo investir no desenvolvimento de novos materiais e 
tecnologias mais eficientes em termos energéticos, tendo por objetivo a criação de 
emprego, a recuperação industrial e o aumento da competitividade das regiões da UE;

7. Sublinha os potenciais benefícios previstos ao abrigo das iniciativas JESSICA e ELENA 
para investimentos na energia sustentável a nível local, a fim de ajudar as cidades e as 
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regiões a lançar projetos de investimento viáveis nos domínios da eficiência energética, e 
apela à promoção dessas iniciativas;

8. Considera de extraordinária importância poder utilizar os Fundos Estruturais, o Fundo de 
Coesão e outros instrumentos financeiros para financiar e alavancar a eficiência 
energética, em particular no setor da habitação; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que divulguem 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;

9. Sublinha a importância de integrar a dimensão da eficiência energética nas estratégias de 
inovação e investigação para a especialização inteligente que os Estados-Membros e as 
regiões terão de elaborar para aceder ao financiamento da inovação da futura Política de 
Coesão;

10. Manifesta-se apreensivo face à situação vivida em países como a Bulgária, onde os 
elevados preços da energia causaram distúrbios sociais e apela à adoção de medidas 
específicas para tornar a energia acessível a todos os cidadãos;

11. Realça, em particular, os potenciais benefícios sociais dos investimentos realizados na 
eficiência energética, uma vez que podem reduzir as faturas de energia dos consumidores; 

12. Recorda, em particular, o potencial de poupança energética dos edifícios públicos e da 
habitação, que representa 40% do consumo final de energia da União, e exorta os 
Estados-Membros a adotar rapidamente estratégias a longo prazo, para além de 2020, 
destinadas a mobilizar o investimento na renovação de edifícios residenciais e comerciais 
para melhorar o desempenho energético do parque imobiliário, como preconizado na 
Diretiva 2012/27/UE;

13. Sublinha que, até 31 de dezembro de 2020, todos os novos edifícios devem ser edifícios 
com consumo quase nulo de energia e que, dois anos mais cedo, os novos edifícios de 
propriedade pública e edifícios ocupados devem ser edifícios com consumo quase nulo de 
energia; neste sentido, exorta os Estados-Membros a acelerarem a formulação de 
programas nacionais destinados a aumentar o número de edifícios com consumo quase 
nulo de energia e a introduzirem disposições para uma definição desses mesmos edifícios, 
tendo em devida atenção a situação respetiva a nível nacional, regional e local;

14. Sublinha a importância da política de coesão e dos recursos financeiros a si atribuídos 
para o pleno desenvolvimento de redes inteligentes que dão lugar a sistemas energéticos 
mais eficientes em todas as regiões, reduzindo o consumo e as perdas de energia;

15. Apela à Comissão para que ajude os Estados-Membros a melhorar as suas capacidades 
administrativas e os seus canais de informação, com vista a conseguir um melhor 
direcionamento dos fundos existentes; convida os Estados-Membros a fazer pleno uso dos 
Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão para incentivar investimentos em medidas que 
visem melhorar a eficiência energética; 

16. Exorta os Estados-Membros a encorajar a criação de mecanismos de financiamento para a 
aplicação de medidas que visem melhorar a eficiência energética, a fim de tirar o melhor 
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partido possível das diferentes fontes de financiamento, como preconizado na Diretiva 
2012/27/UE; apela à Comissão para que ajude os Estados-Membros a criar mecanismos 
de financiamento e favoreça o intercâmbio de práticas de excelência entre as autoridades 
ou os órgãos competentes a nível nacional e regional;

17. Exorta os Estados-Membros a lançarem campanhas de informação respeitantes aos 
benefícios em termos de conforto e de redução das faturas energéticas decorrentes de uma 
maior eficiência energética nas residências; realça que, simultaneamente, as medidas 
destinadas a aumentar a eficiência energética se revelam mais eficazes se visarem 
edifícios, mais do que simples unidades habitacionais (por exemplo, apartamentos);

18. Manifesta a sua preocupação relativamente às recentes conclusões do Tribunal de Contas, 
que revelam que os investimentos consagrados à eficiência energética no quadro da 
política de coesão não têm sido rentáveis, devido à incorreta execução e utilização dos 
fundos reservados para este fim;

19. Exorta a Comissão a implementar sem demora as recomendações formuladas pelo 
Tribunal de Contas, no sentido de fazer depender o financiamento da política de coesão às 
medidas de eficiência energética de uma avaliação adequada das necessidades, de um 
acompanhamento regular, da utilização de indicadores de desempenho comparáveis, bem 
como da utilização de critérios de seleção de projetos transparentes e de custos de 
investimento padrão por unidade de energia a poupar, com um período máximo aceitável 
de recuperação simples.
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