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SUGESTÕES

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

1. Salienta que as medidas de poupança energética constituem um meio rentável para 
fomentar a competitividade económica, aumentar a segurança do aprovisionamento, 
reduzir as emissões de CO2, criar emprego e reduzir a escassez de combustível; declara-se 
apreensivo face à reduzida utilização dos recursos do FEDER a favor de medidas 
tendentes a melhorar a eficiência energética num determinado número de 
Estados-Membros; insta os Estados-Membros a fazerem da eficiência energética uma 
prioridade horizontal dos seus programas operacionais;  exorta a Comissão e as 
autoridades nacionais e regionais a facilitarem a utilização dos fundos estruturais para o 
financiamento de medidas de eficiência energética, nomeadamente a assegurarem um 
melhor fluxo de informações a nível local ou a instituírem “balcões únicos”; 

2. Reconhece que a necessidade de investir a montante constitui um dos maiores obstáculos 
à poupança de energia a nível local e regional; é sua convicção que todas as medidas 
tomadas a nível da UE deveriam ter devidamente em conta as implicações para os 
municípios e as regiões, bem como as respectivas restrições orçamentais; recomenda, por 
conseguinte, à Comissão a consulta dos representantes locais e regionais, no intuito de 
definir orientações de desenvolvimento no domínio da energia, bem como de prestar apoio 
financeiro aos projectos locais e regionais através de programas inovadores que utilizem 
os recursos energéticos existentes e os fundo estruturais;

3. Salienta a necessidade de desenvolver a assistência técnica e a engenharia financeira a 
nível das colectividades regionais e locais, a fim de apoiar os actores locais na 
organização dos projectos, utilizando, por exemplo, para o efeito o mecanismo de 
assistência técnica ELENA do BEI e recorrendo à experiência das empresas de serviços 
energéticos (ESE);

4. Assinala que a correcta e rápida implementação, por parte dos Estados-Membros, da 
legislação da UE em matéria de desempenho energético dos edifícios, de rotulagem 
energética e de concepção ecológica se revela crucial para a realização do potencial de 
poupança energética da UE; insta a Comissão a apoiar e a acompanhar activamente o 
processo de implementação;

5. Verifica a existência de diversos obstáculos a nível local e regional, sobretudo no sector 
da habitação, resultantes de custos financeiros e de longos períodos de amortização, de 
incentivos repartidos entre locatários e proprietários ou de complexas negociações tendo 
por objecto residências multi-apartamentos; solicita soluções inovadoras e eficazes em 
termos de custos para eliminar esses obstáculos, como sejam planos de renovação de 
bairros, incentivos financeiros e assistência técnica;

6. Assinala o papel fundamental das autoridades regionais e locais na consecução dos 
objectivos de poupança energética e apoia, por conseguinte, uma abordagem a vários 
níveis e descentralizada da política energética e da eficiência energética, incluindo o Pacto 
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de Autarcas e a iniciativa “Cidades Inteligentes”; salienta a importância de que se reveste, 
para as cidades e as regiões, uma política energética da UE assente numa abordagem 
ascendente que vise promover investimentos ecológicos e eficientes do ponto de vista 
energético; sublinha que o alinhamento da futura política de coesão com a Estratégia 
Europa 2020 poderá oferecer um mecanismo de execução importante para promover o 
desenvolvimento local e regional, capaz de gerar um crescimento inteligente, competitivo 
em termos económicos e sustentável nos Estados-Membros, nas regiões e nos municípios;

7. Observa a existência de diferenças consideráveis entre as regiões europeias, diferenças 
essas que obstam à fixação de objectivos vinculativos uniformes em matéria de eficiência 
energética, os quais implicariam, sobretudo, para as PME, encargos excessivos; propõe, 
por essa razão, o controlo contínuo da aplicação da legislação em vigor e a instauração de 
processos por infracção em caso de incumprimento;

8. Reconhece que, até à data, as políticas em matéria de eficiência energética não tiveram 
suficientemente em conta o factor da aceitação social na redução do consumo de energia;  
realça que, não só o comportamento dos utilizadores é crucial para o sucesso das medidas 
de eficiência energética, mas que convém também reforçar a confiança dos consumidores;  
insta a que o futuro plano de acção no domínio da eficiência energética estabeleça 
medidas de apoio suplementares visando aumentar a aceitação social; destaca o papel vital 
que os níveis regional e local podem desempenhar na consecução de consensos;

9.  Exorta a Comissão a criar medidas de luta contra a pobreza energética, que afecta na 
Europa os agregados familiares mais pobres, apoiando activamente a implementação e o 
financiamento da eficiência energética dos edifícios de habitação;

10. Recorda que as empresas, mercê dos seus esforços de inovação, desempenham um papel 
essencial na concepção e na aplicação de medidas de poupança energética; espera que os 
fundos estruturais favoreçam uma participação activa das empresas nos projectos 
conduzidos no domínio da eficiência energética;

11. Insta a Comissão a combinar a legislação europeia em vigor, como a Directiva relativa à 
concepção ecológica e a Directiva relativa à rotulagem energética, em vez de a alargar, 
por forma a implementar a legislação da UE de modo mais eficaz e a tirar partido das 
sinergias, sobretudo para o consumidor.
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