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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 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;

2. Regista que o principal objetivo da política de coesão continua a ser a redução das 
disparidades sociais e económicas 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;

3. Realça que os investimentos na eficiência energética podem contribuir para o crescimento 
económico, o emprego, a inovação e reduzir a precariedade energética das famílias, dando 
por isso, um contributo positivo para a coesão económica, social e territorial; 

4. 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;

5. Realça, em particular, os potenciais benefícios sociais dos investimentos realizados na 
eficiência energética, uma vez que podem reduzir as faturas de energia das classes sociais 
menos favorecidas; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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 
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;

9. Manifesta a sua preocupação relativamente às recentes conclusões do Tribunal de Contas, 
que revelam que os investimentos consagrados à eficiência energética no quadro da 
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política de coesão não têm sido rentáveis; 

10. 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.


