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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 a política de coesão é um instrumento fundamental para atingir o objectivo 
20-20-20 até 2020 e definir uma estratégia coerente que permita alcançar uma economia 
europeia de elevada eficiência energética e de baixo nível de emissões de CO2 a médio e 
longo prazo; observa que os investimentos em projectos de eficiência energética e de 
energias renováveis não progridem como se esperava;

2. Solicita à Comissão que determine os obstáculos que se colocam à utilização de uma 
maior percentagem desses fundos no âmbito da energia e que apresente medidas 
adicionais para remediar esta situação;

3. Tendo em vista a revisão da política de coesão e das perspectivas financeiras da UE, 
solicita à Comissão que a poupança de energia seja integrada automaticamente 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 modo 
a aumentar a proporção dos fundos atribuídos a projectos de eficiência energética e de 
energias renováveis descentralizadas;

4. 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, e sobretudo no âmbito das PME;

5. Destaca o importante papel das TIC na promoção da eficiência energética e da coesão 
social, económica e territorial da UE;

6. Observa o desenvolvimento desigual de investimentos no domínio da economia digital; 
convida a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem o apoio às TIC, estimulando a 
sua inovação, bem como a redobrar os esforços para promover os investimentos de novas 
redes de alta velocidade abertas e competitivas que garantam o acesso à Internet como 
um serviço universal, reduzindo a brecha digital entre os cidadãos europeus.


